
       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

 

  

  

  

  أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكرمي

  دراسة داللية حنوية

  

  

  

  إعداد

  نوال بنت علي بن سليمان الفالج. د

  األستاذ املشارك يف علم املعاجم والداللة

   جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن–قسم اللغة العربية 

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

  امللخص

    :            عنوان البحث

          الكریم                                أفعال الحركة االضطرابیة في القرآن

                   دراسة داللیة نحویة

                                                  تهــدف هــذه الدراســة إلــى تــسلیط الــضوء علــى أفعــال الحركــة 

                                   ومن المعـروف أن هـذه الدراسـة تعتمـد  ،                          االضطرابیة في القرآن الكریم

                                             والمعجم هو الـذي یـدرس اشـتقاق الفعـل، ویقـسم صـیغ   ،           على المعجم

                           ویهتم بإیضاح معنى كـل فعـل  ،                           ل إلى صیغ مجردة وأخرى مزیدة ا  فع  األ

                                                     فــي المــدخل المعجمــي، ویعــرض شــواهد لكــل صــیغة فعلیــة، لیوضــح 

                                                          المعنـى الـسیاقي للـنص، ومـن ثــم تهـتم هـذه الدراسـة بإیـضاح الفــرق 

                                                            بین المعنـى المعجمـي والمعنـى الـسیاقي، وبعـدها تركـز الدراسـة علـى 

ً                                                                    ًالبنیة الداللیة للفعـل أوال، والبنیـة التركیبیـة التـي یطـرأ علیهـا التغییـر 

   .ً                    ً  یعرف بالتضمین ثانیا              في المعنى الذي

                احتــواء القــرآن          الدراســة       إلیهــا ت                         ومــن أهــم النتــائج التــي توصــل

               وقبـــول األفعـــال  ،                                          الكـــریم علـــى نمـــاذج مـــن أفعـــال الحركـــة االضـــطرابیة

ــة، كمــا كــشفت الدراســة عــن           والتوافــق      النــسجام ل                                            مــع الدراســات الحدیث

                       والحركـــة غیـــر اإلرادیـــة،  ،                الحركـــة اإلرادیـــة :                   نـــوعین مـــن الحركـــة همـــا

                         إجــــراء دراســــات حدیثــــة علــــى    علــــى                         ویوصــــي البحــــث بالعمــــل الجــــاد 

       نجـــازات                                                  موضـــوعات داللیـــة، ونحویـــة فـــي القـــرآن الكـــریم؛ لتحقیـــق اإل

   .            المشروعة منه



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

        # " !  

   :      املقدمة

                                                        تعتمــد دراســة أفعــال الحركــة االضــطرابیة فــي القــرآن الكــریم علــى 

              اسة ترتكـز علـى                          فمن المعروف أن هذه الدر ،                         الدراسة الداللیة، والنحویة

                                                    المعجم هو الذي یدرس اشتقاق الفعـل ویهـتم بإیـضاح معنـاه  و        المعجم، 

                                         ویعـرض شـواهد كـل صـیغة فعلیـة لیبـین المعنـى  ،                 في المدخل المعجمي

                                                                السیاقي للمعنى، ومن ثم تهتم هذه الدراسة بإظهار الفرق بین المعنـى 

ــسیاق ــى ال ــم   ي،                      المعجمــي والمعن ــ ت  كــز ر     ث ــى البنیــة الداللی   ة                            الدراســة عل

                     ز التغیـرات التـي تطـرأ  ا  بـر إ                یتم من خاللها             البنیة التي     إذ هي   ،ً         ً للفعل أوال

     ، إذ ً                      ً البنیـة التركیبیـة ثانیـا                      كذلك ركزت الدراسة علـى                  على معنى الفعل، و

   .                                                        التي تفسر المعنى السیاقي وتأثیراته ودوره في اآلیة الكریمة   هي 

   :           مشكلة البحث

ً                 ًریم أبعــادا داللیــة                                          تمثــل أفعــال الحركــة االضــطرابیة فــي القــرآن الكــ

                           یترتــب علــى ذلــك اخــتالف المعنــى  و   ،    حویــة ن                        ذات تــأثیر فــي المكونــات ال

                   المعجمي، فالسیاق       المعنى            الكریم عن     في        للقرآن             لهذه األلفاظ       السیاقي

ًالقرآني یتضمن مخزونا دقیقا متنوعا لمعاني تلك األفعال، وتـشكل هـذه  ً ً                                                               ً ً ً

ًاألبعاد ملخصا مهمـا فـي دراسـتها عـن طریـق التحل ً                                          ً                  یـل الـداللي النحـوي ً

                                                            الذي یظهر كیف یتمكن هذا التحلیل من الوصول إلى هدفه فـي تكامـل 

   .                                               المعنى الداللي والتركیبي بالرغم من خاصیة كل منها



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

   :           أمهية املوضوع

         ة لدراســـة  ثـــ                                             أهمیـــة العمـــل علـــى ابتكـــار الوســـائل والمنـــاهج الحدی -  ١

ٕالقرآن الكریم استنادا على الثراء اللغوي أللفاظه واعجازه ً                                                      ٕ ً.  

               مـدى انــسجام دقــة      بیــان                                                دراسـة القیمــة التعبیریـة ألفعــال الحركــة االضـطرابیة و - ٢

  .                       داللتها في القرآن الكریم

                                                        الجمع بین المناهج الحدیثـة وبـین أصـالةاألفعال االضـطرابیة فـي  -  ٣

  .             القرآن الكریم

                                                    بیــان خــصوصیة الحركــة االضــطرابیة فــي الــدرس العربــي الــداللي  -  ٤

  .                          كاس ذلك على اآلیات القرآنیة ع   وان

   :         دود البحث ح

                                                    یــدرس البحــث نمــاذج مــن أفعــال الحركــة المــضطربة فــي القــرآن 

   : ة        التالی                بیان المرتكزات                              الكریم، وقد اعتمدت الدراسة على

  .                 بیان مفهوم الحركة -  ١

  .                                    الكشف عن الحركة اإلرادیة وغیر اإلرادیة -  ٢

  .     ضطراب              إیضاح مفهوم اال -  ٣

  .                                                الدالالت المعجمیة والسیاقیة ألفعال الحركة االضطرابیة -  ٤

  .             ت حركة األفعال   حاال -  ٥



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

   :           أهداف البحث

              ، وعـدم تـصادمه                                              قبول القرآن الكریم واستیعابه للدراسات الحدیثـة -  ١

                                       أثـره الكبیـر فـي هـذه الدراسـات التـي أصـبحت           لهذا األمر    و     معها،

ًواقعا علمیا ملموسا ً ً                   ً ً ً.  

             ومـدى تـأثیر  ،                                            تأصیل أفعال الحركة المضطربة فـي القـرآن الكـریم -  ٢

                     ة المــضطربة داخــل اآلیــة  یــ    ركیب                           ذلــك علــى داللــة هــذه األفعــال الت

                                              واســتثمار هــذا المنجــز األصــیل علــى نحــو إیجــابي فــي  ،       الكریمــة

  .           لمنا الحاضر ا ع

                                                       راز أفكار وتـصورات متمیـزة وجدیـدة ألفعـال الحركـة التـي تمثـل  ب إ -  ٣

  .                السیاق القرآني               عذه األفعال في                   نقطة بدء لفهم طبیعة

  

   :          منهج البحث

ً منهجــا وصــفیا            فــي معالجتــه         نهــج البحــث ً             ً            وجهــة نظــر     عتمــد    ، واً

   .                                       للوصول إلى النتائج المستهدفة من البحث       تحلیلیة

   فــي              فهــي كثیــرة                           التــي تناولــت أفعــال الحركــة،                    أمــا الدراســات الــسابقة

    أوال    :     أمـرین   فـي                                     ولكن دراستي تختلـف عـن تلـك الدراسـات  ،            جمیع المجاالت

  ً              ً، ثانیا مـن جهـة                                          اختصاصها بأفعال الحركة االضطرابیة في القرآن       من جهة 

                                            ومعالجتهــا، إذ كانــت وجهتهــا التــي وجهــت النظــر                  تناولهــا للدراســة     طریقــة

   .                    داللیة ونحویة حدیثة     إلیها



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

ـــة  ـــال الحرك ـــة بأفع ـــل التفاصـــیل المتعلق ـــرض ك ـــسع المجـــال لع                                                       ال یت

ً                                                              ًاالضــطرابیة لــذلك ســأكتفي بمــا قــد یكــون مفیــدا لتوضــیح الفكــرة باختیــار 

   .                          نماذج دراسیة ولیست إحصائیة

   :         خطة البحث

   :       المقدمة

                                                    یم الموضــوع، وأســباب اختیــاره وأهمیتــه ومــشكلته، والمــنهج    تقــد

   .                                  المتبع في دراسته والدراسات السابقة

   .                             تحدید المفاهیم وضبط المصطلحات  :        التمهید

  .ً                        ً مفهوم الحركة لغة واصطالحا -  ١

  .                یة ألفعال االضطراب  اد                  یة والحركة غیر اإلر  اد          الحركة اإلر -  ٢

  .             مفهوم االضطراب -  ٣

  .                 حاالت أفعال الحركة -  ٤

   .             التحلي الداللي  :  ل و        الفصل األ

   .              التحلیل النحوي  :   ني          الفصل الثا

   .       تنتاجات س                   عرض موجز للبحث، واال  :        الخاتمة

   .              الفهارس العامة

   .                المصادر والمراجع

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

  تمهيدال

  

   :                             تحدید المفاهیم وضبط المصطلحات

  :ٕ                        ٕمفهوم الحركة لغة واصطالحا - ١

                         فالحركـة ضـد الـسكون انظـر  ،          أصل واحد )                   الحاء والراء والكاف (

ْالحرك والحركات انظر    :           وجمع الحركة  )    ٢٣٨  :    لغة         مقاییس ال ( َ                    ْ       جمهرة  (َ

ً                                 ًنها تبدل حال قارة في الجـسم یـسیرا  أّ              ّوعرفت الحركة ب  )    ٥٢٠ / ١      اللغة 
ً                                                          ًیسیرا على سبیل اتجـاه نحـو شـيء والوصـول بهـا إلیـه هـو بـالقوة ال 

    ).  ١٥ :                            أفعال الحركة في صحیح البخاري (            بالفعل انظر 

   ،                     لفعل علـى سـبیل التـدریج                     الخروج من القوة إلى ا  :             والحركة هي

    ).   ١١٧  :          التعریفات (                              لیخرج الكون عن الحركة، انظر  "       التدریج "ـ ُِّ     ُِّقید ب

                         ألنها ال تختص بكـائن معـین  ،                             والحركة مبدأ عام متشعب المعنى

   ،ٕ                                       ٕ وانما للحركـة وجـود ملحـوظ مـع كـل الكائنـات ،                    دون غیره من الكائنات

    ).  ٣٦  :    ركة           الداللة والح (                                     بل تتعدد الحركات للكائن الواحد، انظر 

ّ                                                      وعرف إخوان الصفا الحركة والسكون على أنها صورة جعلتها 
 ،النفس في الجسم بعد الشكل، وأن السكون هو عدم تلك الصورة

 جهات ال یمكنه أن و ألن الجسم ذ،والسكون بالجسم أولى من الحركة

/ حركة فیزیاء(یتحرك إلى جمیع جهاته دفعة واحدة، انظر 

wiki/org.wikipedia.m.ar://https.(  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                    الحركة هـي الخـروج مـن    : (ً                                  ً من التعریفات الفلسفیة للحركة قدیما

                 هو وقوع الـشيء "       التدریج "                                        القوة إلى الفعل على سبیل التدریج، ومعنى 

    ).   ٤٥٧  :               المعجم الفلسفي   : (      انظر ،                  في زمان بعد زمانً          ًشیئا فشیا،

                الحركــة فــي الوضــع   :                       لفلــسفیة الحدیثــة للحركــة               ومــن التعریفــات ا

                                                              وهي الحركة المستدیرة التي ینتقل بها الجسم من وضع إلى آخـر، كمـا 

  :       الــسابق (                                                 فــي حركــة حجــر الرحــى، أو حركــة الكــرة فــي مكانهــا، انظــر 

٤٥٨   .(    

       انتقــال   :                أنهــا عبــارة عــن                                وجــاء تعریــف الحركــة فــي العــرف العــام

                         ال أجزائـه فـي حركـة الرحـى،          أو انتقـ ،                          الجسم من مكـان إلـى مكـان آخـر

    ).   ١٧٤  :              المعجم الوسیط  (     انظر



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

ـــة ألفعـــال  - ٢ ـــر اإلدرادی ـــة والحركـــة غی                                           الحركـــة اإلرادی
   :       االضطراب

  

                                                        أنــواع الحركــة مــن حیــث اإلرادة وغیــر اإلرادة والوســائل المؤدیــة 

   :   لها

   هـي  و  :             حركـة اإلرادیـة  :                                       تنقسم أنواع الحركة فـي األجـسام إلـى نـوعین

ــاره فــي إحــداث الحركــة، انظــر                        الحركــة التــي تخــضع إلرادة                                         اإلنــسان، واختی

    ).   ٥٤١  :                                 معجم العربیة الكالسیكیة والمعاصرة (

  

                                   هي الحركـة التـي ال تخـضع إلرادة اإلنـسان  و  :                 حركة غیر اإلرادیة

    ).   ٥٤١        السابق  :     انظر (                 في إحداث الحركة، 

  

ً                   ً ویكون متسببا بهـا،  ،                                    فاألولى ناشئة عن رغبة اإلنسان واعتماده
                                             نسان لیس له سیطرة علیهـا، ولیـست مـن اختیاراتـه،                   أما الثانیة فإن اإل

ً                                                         ًوال عن طریقه،  ولـیس متـسببا بهـا، وال تكـون عـن رغبـة منـه أو عـن 
ًفهي خارج إرادتـه تمامـا وغالبـا   .                تنفیذه، واعتماده ً                             ً                 تكـون أقـوى منـه     مـاً

   .               سبحانه وتعالى-ٕ                          ٕ كإرادة اهللا وقدرته  واعجازه ،                بقوى ال یتحكم بها

                                  ردت في اآلیات الكریمات نوردها بحسب                      وأسماء الحركات التي و

   :                                                 حركاتها اإلرادیة وغیر اإلرادیة من خالل الجدول التالي

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

 

الحركة   م

  اإلرادیة

الحركة غیر 

  اإلرادیة

  المتسبب في الحركة  الوسیلة

                  صلى اهللا علیه وسلم      النبي         اللسان          ال تحرك   ١

                 سبحانه وتعالى-  اهللا          الشیاطین       تؤزهم     ٢

                 سبحانه وتعالى-  اهللا      األرض    رج     ٣

                 سبحانه وتعالى-  اهللا      األرض     رجف     ٤

                 سبحانه وتعالى-  اهللا      األرض       زلزلت     ٥

                  سبحانه  وتعالى-  اهللا        األشخاص        زلزلوا     ٦

ـــــــــــــــــــــ      یموج     ٧     جوج  أ ی

     جوج أ  ومــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــس       اإلن

       والجن

                 سبحانه وتعالى-  اهللا

                 سبحانه وتعالى-  اهللا        الجبال      تمید     ٨

                 سبحانه وتعالى-  اهللا       العصا      تهتز     ٩

                  مریم علیها السالم      الید      زي ه    ١٠

                 سبحانه وتعالى-  اهللا      األرض       اهتزت      ١١

                    ید موسى علیه السالم       العصا       أهش    ١٢



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

   :                                       القراءة جلدول احلركات اإلرادية وغري اإلرادية

ــال الحركــة اســتجابت لنــوع -  ١ ــع أفع ــة ســواء أكانــت  ،                                 إن جمی                     الحرك

  .                    إرادیة أو غیر إرادیة

               ملت فــــي أدائهــــا                                   إن جمیــــع أفعــــال الحركــــة لهــــا وســــائل اســــتع -  ٢

  .ٕ        ٕواحداثها

                                                        إن جمیع أفعال الحركة لها مسبب إرادي وغیر إرادي مبني علـى  -  ٣

  .                         حركة الفعل المصاحب للحركة

   ،           ال تحـرك، هـزي (                                        جاءت أفعال الحركـة اإلرادیـة ثالثـة أفعـال هـي  -  ٤

                                               بینمــا جــاءت أفعــال الحركــة الإلرادیــة تــسعة أفعــال هــي   )     وأهــش

   ).                 تمید، تهتز، اهتزت                                     تؤزهم، رج، رجف، زلزلت، زلزلوا، یموج،  (

                                                    أتـــت وســـائل أفعـــال الحركـــة اإلرادیـــة أدوات ناتجـــة عـــن جـــوارح  -  ٥

                                  ال تحـــرك لـــسانك، والیـــد لمـــریم علیهـــا  ،        اللـــسان :         اإلنـــسان هـــي

ـــسالم ـــد موســـى ،     ال ـــسالم-          وی ـــه ال ـــصا -            علی ـــي صـــاحبت الع                    الت

  . ا                وتسببت في تحریكه

                                                         أفعــال الحركــة اإلرادیــة التــي اشــتملت علیهــا همــا الیــد واللــسان،  -  ٦

                      أمــا الیــد فــي الفعلــین  ،                           ان مــذكور وظــاهر فــي ســیاق اآلیــة     فاللــس

      تفـسیر    فـي                  أقـوال العلمـاء                  غیر مذكورة وفهم من ف   )      وأهش ،   هزي (

  .      القرآن



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                                                       المتسبب في حركة األفعال التسعة غیر اإلرادیة هو اهللا سـبحانه  -  ٧

  .      وتعالى

ــة فــي القــرآن الكــریم -  ٨ ــال غیــر اإلرادی ــددت الوســائل فــي األفع    ،                                                    تع

               رج ورجــف وزلزلــت  (             ربعــة أفعــال هــي                  فــاألرض جــاءت وســیلة أل

                 ، واإلنس والجن أو  "     تؤزهم "                         والشیاطین وسیلة مع الفعل   )       واهتزت

   ، "    تمیــد "                   ، والجبــال مــع الفعــل  "    یمــوج "             جوج مــع الفعــل  أ      جوج ومــ أ یــ

  . "    تهتز "                والعصا مع الفعل 

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

   :             مفهوم االضطراب - ٣

     تحــرك   :       واضــطرب  )    ٦٧٤  :       الــصحاح (             الحركــة، انظــر   :        االضــطراب

                اضــطرب الحبــل بــین   :        ، ویقــال )   ١٠٨  :     محــیط          القــاموس ال (       انظــر  ،    ومــاج

                 واختلــف، واضــطرب     اختــل  :                                 إذا اختلفــت كلمــتهم، واضــطرب أمــره ،     القــوم

   .ً             ً ضرب بعضه بعضا  :      الموج

  :           لـــسان العـــرب (           تحـــرك، انظـــر   :                       واضـــطرب البـــرق فـــي الـــسحاب

٣٥ / ٨  .(    

                                                      فمن المالحظ أن المعاجم القدیمة قد قیدت االضـطراب بالحركـة 

            بینمــا تجــد  ،                  أو توضــیح لهیئتهــا                            دون وصــف لهــا أو بیــان لكیفیتهــا

                           معنــى االضــطراب بطریقــة أكثــر     عــن                           المعــاجم الحدیثــة قــد كــشفت لنــا

ًظهــورا وبــروزا لداللــة معناهــا، فاالضــطراب ً                                   ً                     تحــرك علــى غیــر انتظــام   : ً

ــبعض انظــر    :         واالضــطراب  )    ٥٥٦  :              المعجــم الوســیط (                    وضــرب بعــضه ب

     انظـــر    ،                                               بلبلـــة، وتـــشویش، واخـــتالل، وارتبـــاك، وفوضـــى وعـــدم نظـــام

        وجاء مـن   )    ١٣٤ /          ، والرائد    ١٣٠ :                              عجم العربیة الكالسیكیة المعاصرة م (

ـــة، انظـــر  ـــصخب، والجلب ـــردد وال ـــة  (                                          دالالت االضـــطراب الت            معجـــم اللغ

    ).    ١٣٥٤  /                 العربیة المعاصرة

                                                   فیظهر مما سبق من تعریفات حدیثـة لالضـطراب أنـه تحـرك مـن 

ــه الفوضــى، والــصخب، ،          غیــر انتظــام ــاك                                        أي تحــرك مختــل تتخلل          واالرتب

ــــوي ضــــد اال     والتحــــ ــــق المتل ــــاز،       ســــتقامة                       رك المقل                       ، واالنتظــــام، واالرتك

ً        ًبابـا عـن   :                               أحمد مختار عمر فـي كتابـه المكنـز  .                     واالستقرار، وقد عقد د

ً                ً، وبابـــــا فـــــي الهـــــز  )   ١٨٠  -   ١٧٨ (                       االنـــــضباط واالضـــــطراب، انظـــــر 

    ).   ٨٤٨ (               والتحریك، انظر 



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                   حاالت أفعال الحركة - ٤

             معجـــــــم المعـــــــاني  (       انظـــــــر  ،              حـــــــال الـــــــشيء صـــــــفته  :      الحـــــــال

almaany.com.(    

                                                       اختلفــت الحــاالت التــي صــاحبت أفعــال الحركــات فــي الوســائل التــي 

ً                                             ً وقــد جــاءت هــذه الحــاالت أشــد وضــوحا مــن خــالل تفاســیر  ،          اقترنــت بهــا

                                حیــث وردت حالــة الحركــة المــصاحبة  ،                           اآلیــات الكریمــة فیمــا ذكــر منهــا

                                                    رج، ورجــف، وزلــزل، واهتــز لــألرض حركــات شــدیدة نــصت علیهــا  :     للفعــل

ــداللي  ان (         التفاســیر  ــل ال ــة   )   ١٤  -  ١٢  :                  ظــر التحلی ــین التفاســیر حال ــم تب                        ول

                                          تـؤزهم، ویمـوج، وتمیـد، والهـز لجـذع النخلـة،  :       خـرى نحـو               أفعال الحركة األ

         حیــث أز  "     تــؤزهم "                                             وهــش، ولكــن بینــت المعــاجم طریقــة الحركــة مــع الفعــل 

        األز حمـل                                                    الشیاطین یكون بطریقة خفیفة من داخـل جـسم اإلنـسان، وألن 

     جــاءت   )   ٢٧  :             مقــاییس اللغــة (       انظــر              برفــق واحتیــال،                اإلنــسان علــى األمــر 

   .                 خافتة ولیست شدیدة

                   فهـي لـم توصـف ال فـي  "    یمـوج "   ل                          أما الحركـة التـي صـاحبت الفعـ

             تـداخل بعـض         تـدل علـى                    ولكن بما أنها حركة ،                      التفاسیر وال في المعاجم

            ربمـا تكـون  ،                                     البعض اآلخر بطریقة مضطربة غیر انتظامیـة   في        الشيء

   .           خبة وفوضویة                    حركة سریعة مزدحمة صا

                   وصــفت فــي التفاســیر  "    تمیــد "                            أمــا الحركــة التــي صــاحبت الفعــل 

                                                            بأنها حركة اضطرابیة لألرض في حالة عدم تثبیتها مـن قبـل الجبـال، 

ًحیث تدور باضطراب غیر متزن أو تتمایل یمینا وشماال، انظرالتحلیل  ً                                                             ً ً

ــداللي ــه شــدیدة نحــو   : (      ال ــدوران ال تكــون حركت ــل وال ــة،  :                                        والتمای            الزلزل

   .                                                   ا حركة متوسطة بین الشدیدة والخافتة غیر الثابتة لألرضٕ    ٕوانم



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                                      هي حركة تـصدر مـن الیـد لتحریـك الغـصن حتـى   :            والهز للجذع

          والـدفع                    بعض الطاقة من الیـد     إلى                   وهذه الحركة تحتاج ،            یتساقط الثمر

               فلــو كانــت هــذه  ،                                 التمــر دون أن تكــون قویــة أو شــدیدة     تــساقط     حتــى ی

ً                             ًبعیدا عـن مكـان الغـصن، وال تقـوم                                 الحركة عنیفة وشاقة لتناثر التمر 

                                 تعــب بعــد الــوالدة، ولكــن المقــصود هــزي    وال        الــضعف       أنهكهــا     مــرأة  ا    بهــا 

ً یكون قریبا منك نظرا       جني،                                   بجذع النخلة یتساقط علیك یا مریم رطب ً                     ً ً

   .                               لحال وضعك الضعیف بعد تعب الوالدة

  

        فحركة  ،                                                أما الحركة التي صاحبت العصا بعد أن تحولت إلى حیة

              أن اهتزازهـا  ،                    وقد نصت علیها اآلیـة ،                   رة المعروفة بالسرعة           الحیة الصغی

        أي حركـة    ،               تهتـز كأنهـا جـان﴾     ﴿                  یتحرك حركـة سـریعة            سریع كأنه جن

    ).almaahy.com             معجم المعاني  (       انظر  ،             خفیفة في سرعة

  

                       فهـــذا الفعـــل یحتـــاج إلـــى  "  هـــش "                          أمـــا الحركـــة المـــصاحبة للفعـــل 

   ،            سقط علـى األرض                                        ك من الید، وورق الـشجر یحتـاج إلـى أداة؛ لیـ ی  حر ت

                                                        فكانــت األداة هــي العــصا؛ فــالخبط هــو مــا ســقط مــن ورق الــشجر بعــد 

                                                        ضــربه بالعــصا مــن یــد موســى علیــه الــسالم؛ وهــذا الــورق الــساقط مــن 

       فـالهش      لـذا  ،ً                                                 ًالشجر یلزم أن یكون قریبا من أغنام موسى علیه السالم

                                                           حركة متوسطة لیست ضعیفة وال قویة تسمح بإنزال أوراق الـشجر إلـى 

   .                       ض دون تطایرها وابتعادها   األر



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                                                 ومــن خــالل مــا ســبق یتــضح أن الحركــات التــي صــاحبت األفعــال 

   :          الحركیة هي

  

ّ رج ورجف وزلزل واهتزت :   فعل          بالنسبة لل      شدیدة  َ ََ َ َ َ َّ                     ّ َ ََ َ َ َ َّ.   

   .            یموج وتهتز :       للفعل         بالنسبة      وسریعة

ّ تمید وهزي وهش :       للفعل         بالنسبة       ومتوسطة ّ               ّ ّ.   

ــة متنا ــي                                        وجــاءت كــل الحركــات مــع األفعــال الحركی                    ســبة مــع ســیاقاتها ف

   .              اآلیات الكریمات

  

  

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

 ولالفصل األ
  التحليل الداليل

            وفــي إثرهـــا  ،                                           یعتمــد التحلیــل الـــداللي علــى ذكــر البنیـــة الداللیــة

         وبیــــان                                                  الداللــــة المعجمیــــة العامــــة للوســــائل المــــستعملة مــــع الحركــــة

                                حیـث اختلفـت أنـواع الوسـائل التـي  ،                           وخـصوصیتها فـي الـسیاق القرآنـي

ــین العمــوم         فــي الح ت      اســتعمل                                             ركــة نتیجــة حــدوث أفعــال الحركــة فیمــا ب

                                                        والخــصوص، فاأللفــاظ العامــة تــضم أكثــر مــن شــيء ومجالهــا المعجــم، 

                                                           وهي ضد الخاصة التي تحدد بشيء معین دون غیره، ومجالها السیاق 

    ).almaahy.com             معجم المعاني  (             القرآني انظر 

ــــــــــالى  :  "ََّ   ََّأز " -  ١ ــــــــــال تع    ﴿ :         ق                                   

           ﴾  )  ٨٣  :     مریم     سورة  .(   

                                                       المراد من اآلیة تعجب الرسول صلى اهللا علیه وسـلم مـن الكفـار

                                                                من معاندتهم واستهزائهم بالدین، واتباعهم الشیاطین بمـا تغـریهم علـى 

    ).  ٥٤ / ٤  :  ف ا    الكش (                             المعاصي وتهیجهم لها بالوساوس 

ــــة ــــؤزهم أزا    أرســــل (  :               البنیــــة الداللی ــــى الكــــافرین ت ــــشیاطین عل    أي   :  )ً                                  ً نا ال

   .                       تزعجهم وتفزعهم بالمعاصي

         فالفعـل  ،                 فیأتي بمعنى سـلط "        أرسل على "      أما  ،           بمعنى بعث "    أرسل "

   .   سلط   التً                       ً تضمن معنى فعال آخر وهو  "    أرسل "

                                       عامة في اإلنسان والشیطان في تحریكهمـا،  " ز  األ "           جاءت معاني 

ــزا ُّ یــدل علــى التحــر         ي المــضعفة             فــالهمزة وال َ َ               ُّ َ                         ك والتحریــك، واإلزعــاج قــال َ

           والــشیطان  ،                       علــى األمــر برفــق واحتیــالَ                 َ حمــل اإلنــسان اإلنــسان  :       الخلیــل



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

   أي   : ً             ً وأزه یـــؤزه أزا  )   ٢٧  :             مقـــاییس اللغـــة (                    ز علـــى المعـــصیة، انظـــر  ؤ یـــ

ّ                     َ               ّ وفي الحدیث كان الذي َأز أم المؤمنین                 على فعل الشيء،           أغراه وهیجه

   :     زعجهاّ                    َ ّ أي هو الذي حركها وَأ ،                    على الخروج مع الزبیر

   :        قال رؤبة

َّ                         ال یأخـــذ التأفیك والت ُ ِّ                                ا وال قــول العـدى ذو األوزِّ                  ـــزي       فینــخْ ُ ًَ ِ ُ ْ  

               ولكنهــا فــي ســیاق   )  ٣ ٣ ١ / ١           ، واللــسان  ٦٤  :           دیــوان رؤبــة (     انظــر 

   .                                             اآلیة جاءت خاصة تتضمن الشیاطین التي تؤز الكفار

     ﴿:قال تعالى: "كَّ   حر" - ٢         

           ﴾] ١٧ -١٦: القیامةسورة[. 

   .         بالقرآن            ال تحرك لسانك  :               البنیة الداللیة

               ضـــد الــسكون انظـــر   :           أصـــل واحــد )                   الحــاء والـــراء والكــاف (        فالحركــة 

              أو أخرجـــه مـــن  ،ّ                         ّ، وحـــرك الـــشيء جعلـــه ذا حركـــة )   ٢٣٨  :             مقـــاییس اللغـــة (

    ).   ٤٧٩  :               عربیة المعاصرة       معجم ال (            سكونه، انظر 

ــة ــى اآلی ــالى-    اهللا    أن :          ومعن ــي محمــد-               ســبحانه وتع   -                نهــى النب

                                            أن ال یحرك لسانه أثناء نزول القرآن علیه مـن -                صلى اهللا علیه وسلم

             قــد جمعــه فــي -               ســبحانه وتعــالى-    ن اهللا   أل ،                    الــوحي لیتعجــل فــي حفظــه

ــد ذلــك یــستمع -                  صــلى اهللا علیــه وســلم-                  صــدره، فكــان رســول اهللا                 بع

   .                    ي ثم یتدارسه بعد ذلك    للوح

                                                  ال تحرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبریل یقرأ، انظـر   :        والمعنى

    ).   ٢٦٩ / ٦       الكشاف  (



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                 ولكنهــا فــي اآلیــة  ،                                 فالحركــة فــي األصــل عامــة فــي كــل األشــیاء

                                                          جاءت خاصة بتضمن النهي عن تحریك اللسان في أثناء نزول جبریل 

   .                                    بالقرآن على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  ﴿: قال تعالى: "ّ   رج" - ٣      ﴾]٤:الواقعة[. 

       ، انظــر        وحركــة                    أصــل یــدل علــى اضــطراب         المــضعفة            الــراء والجــیم

    )    ٣٧٩  :             مقاییس اللغة (

ًه یرجـه رجـاَّ    َّ رجـ ،َّ                             َّوجـاءت كلمـة الـرج بمعنـى التحریــك ّ           ً    كــه َّ      َّأي حر  : ّ

       تحـرك  :                وارتـج البحـر أي ،                 كحائط إذا حركته ء                      وزلزله، والرج تحریك شي

ّ        ّجـاء فــرج   :             وفـي الحـدیث ،        اضـطربت :              ورجـت األرض أي ،        كـة شـدیدة  حر
ًالباب رجا شدیدا ً ّ                ً ً    .                أي زعزعه وحركه ،ّ

ــالرج عــام فــي األشــیاء نحــو األرض والحــائط والبــاب والبحــر    ،َّ                                                  َّف

  :           لــسان العــرب (              بــاألرض، انظــر ً  ًا          معنــى خاصــً      ً متــضمنا             وجــاء فــي اآلیــة 

١٤٢ / ٥   .(    

                والتحریـــك الـــشدید         االضـــطراب   : ّ          ّرج اهللا األرض  :                البنیـــة الداللیـــة 

    ).   ١٢٦ / ٩                ألحكام القرآن      الجامع (                 لألرض یوم القیامة 

   ﴿: قال تعالى: "رجف" - ٤          ﴾

 .]٧- ٦: النازعات[

  :       ، یقـــال                    أصـــل یــدل علــى اضــطراب )                   الــراء والجــیم والفــاء (    أصــل 

        لنـــاس فـــي                                              رجفـــت األرض والقلـــب والبحـــر رجفـــا الضـــطرابه، وأرجـــف ا

   . )   ٤٢٣  :             مقاییس اللغة (     انظر   .                       إذا خاضوا فیه واضطربوا  :      الشيء

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

       :              وأنشد ثعلب

َ                  ْ         ظـــل أل علــى رأســه رجي◌ ــف       ُ ِ ْ َ َّ َ  

   ،             أتي بمعنــى عــام            فالفعــل رجــف یــ  ،  )   ١٥٣ / ٥           لــسان العــرب  (     انظــر 

                                       لـألرض والقلـب والبحـر،  وأضـاف ابـن منظـور               یمكن أن تكون       فالرجفة

      حركتـــه   :               رجــف الــشجر یرجــف :         للرجفــة                         المعــاني الــسابقة العامــة   إلــى

     انظــر  (    كــه، َّ    َّ حر ،  ســه أ                     تــردد هدهدتــه واســترجف ر  :              والرعــد یرجــف ،     الــریح

    ).   ١٥٤ / ٥  :       السابق

                      ولكنـه فـي اآلیـة مقتـصر  ،                              فالرجف عـام فـي كـل األمـور الـسابقة

   .          وخاص باألرض

                    یقـاع الرجفـة بـصیحتین  إ                ترجـف األرض، تكـون   :               البنیة الداللیة

                               ویتزلــزل فیهــا كــل شــيء ویمــوت منهــا                          األولــى النفخــة األولــى یتحــرك 

                                                  والــصیحة الثانیــة النفخــة الثانیــة وهــي الرادفــة التــي  ،           جمیــع الخالئــق

    ).  ٢٧ /  ١٠  :         القرآن          جامع ألحكام  ال (                       كل شيء بإذن اهللا، انظر  ي   تحی

  ﴿:قال تعالى - ٥               

    ﴾ ] ١٤:المزملسورة[. 

   .                     یوم ترجف األرض والجبال  :               البنیة الداللیة

ــال رمــال   :        المقــصود ــزل وتــصبح الجب ــوم تــضطرب األرض وتتزل ً                                        ًی

ًســـائال متنـــاثرا بعـــد أن كانـــت حجـــارة صـــلبة  ً                                    ً   :                    الجـــامع ألحكـــام القـــرآن (ً

٣٢ /  ١٠  .(    

  ﴿:قال تعالى - ٦          ﴾] سورة

  .]١:الزلزلة



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

  :            تزلزلـت األرض    ...                 أصـل مطـرد منقـاس )     مـضعفة    ال           الزاي والـالم (

    ).   ٤٣١  :             مقاییس اللغة (ً                          ًاضطربت وزلزلت زلزاال، انظر 

ـــة ـــة للنـــاس   :        الزلزل                                                الحركـــة العظیمـــة، واالزعـــاج الـــشدید، والزلزل

   .                             التحریك والتخویف والتحذیر لهم

   :                    الشاعر عمران بن حطان     قال

    فقـد أ ظلتـك أیـام لهـا خمـس      فیهـا الـزالز
                                           َ     ِ َ ُ ْ
ِ َ   ل واألهـوال والوهــلَ

    ).  ٧٤   ، و  ٧٣ / ٦  :           لسان العرب (       انظر 

                       وقـد جـاءت فـي هـذه اآلیـة  ،                 عامـة لـألرض واألشـخاص  :         فالزلزلة

   .    لألرض

   .                             زلزل اهللا األرض أي حركت عن أصلها  :               البنیة الداللیة

                           یحـرك اهللا األرض حركـة شـدیدة مـن   :                      المقصود من اآلیـة األولـى

ــداخلها مــ ــساعة إلخــراج مــا ب ــام ال        الجــامع  (             ن مــوتى، انظــر                                      أصــلها لقی

    ).   ٢٨٦ /  ١٠  :             ألحكام القرآن

  ﴿:قال تعالى: "زلزل" -٧             

                      

                   

                ﴾]  ٢١٤:البقرةسورة[.  

     وفـوا ُ                                     ُ زلزل اهللا من مستهم البأساء والضراء أي خ  :               البنیة الداللیة

   .      وحركوا



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

            بـتالءات تحـدث  ا                             أي أظننتم أن تدخلوا الجنة بال   :             مقصود الداللة

             ل مـن الـشدائد  سـ                                          ؟ ولم یصیبكم ما أصـاب مـن قـبلكم ممـن اتبـع الر     لكم

  ؟                                                             والمصائب والتخویف والتحریك حتى یقول الذین آمنوا متى نصر اهللا

ـــه وســـلم ـــول الرســـول صـــلى اهللا علی ـــب، انظـــر  :                             فیق ـــصر اهللا قری                        إن ن

    ).  ٢٤ / ٢  :                    الجامع ألحكام القرآن (

   .               ألشخاص دون غیرهم ا                   فالزلزلة هنا تضمنت 

 ﴿:لىقال تعا: یموج - ٨              

            ﴾ ]٩٩: سورة الكهف[.  

                             أصـل واحـد یـدل علـى اضـطراب فـي  )                   المیم والواو والجـیم (  :     یموج

        بــذلك                ومــوج البحــر ســمي ،       اضــطربوا  :                    ومــاج النــاس یموجــون ،     الــشيء

    ).   ٩٣٣  :         یس اللغة    مقای (             ضطرابه، انظر  ال

  :           لسان العـرب (                        وموجانه اضطرابه، انظر  ،                  وجاء الموج لكل شيء

٢٢٠ /  ١٣   .(    

   . )                        یموج البعض في البعض اآلخر (   :              البنیة الداللیة

    جوج  أ      جوج ومـــ أ    إن یـــ  :       وقیـــل ،                        اضـــطراب اإلنـــس والجـــن لبعـــضهم

ً               ً فیحـدثون فـسادا                            من مكانهم الذي حبـسوا فیـه،                 یموجون حین یخرجون

       الجـــامع  (ً                             ًلـــى آذانهـــم دودا فیموتـــون، انظـــر             فیرســـل اهللا ع ،       فـــي األرض

    ).   ٥٦٦ / ٥  :  ن آ         حكام القر أل

           ، وقــد ورد     عـام "   شـيء "                                 فعلـى هـذا المـوج یكـون لكــل شـيء ولفـظ 

  ر َّ        َّ فمـن فـس ،                                            في سیاق اآلیة الخصوصیة بحسب االختالف في تفـسیرها

   ،                      فهــي تتــضمنهم خاصــة بهــم ،                            قولــه بعــضهم فــي بعــض الجــن واإلنــس



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                   فهـي تتـضمنهم خاصـة  ،    أجوج      جوج ومـ أ                ر بعـضهم فـي بعـض یـَّ       َّومن فس

   .   بهم

 ﴿:قال تعالى: "مید" - ٩            

           ﴾] سورة

  .]١٥:النحل

                      أحدهما یدل علـى حركـة  ،             أصالن صحیحان )                   المیم والیاء والدال (

   .               على نفع وعطاء     یدل       واآلخر ،      في شيء

             تمایلـت، انظـر   :                          التحـرك، ومـادت األغـصان تمیـد  : ُ  ُدْ        ْ ـالول المی  فا

    ).   ٩٣٤  :         المقاییس (

        تــضطرب  :    أي ،ً                                      ًالمقــصود ألقــى فــي األرض جبــاال لــئال تمیــد بكــم

ًیمینا وشماال ً            ً ً.   

   .ً                               ًجعل في األرض جباال حتى ال تمید بكم  :               البنیة الداللیة

    ئال                           تعمل علـى تثبیـت األرض حتـى لـ                 جعلل في األرض جباال  :   أي

ً تــضطرب یمینــا وشــماال، :    أي ،  كــم      تمیــد ب ً                   ً                         وهــذا مــن فــضل اهللا  وقدرتــه،   ً

    ).   ٣١١-   ٣١٠ / ٥  :                    الجامع ألحكام القرآن (              أي جبال، انظر   :      رواسي

           لـسان العـرب  (            شـيء، انظـر ِّ                  ِّعامة تشمل حركـة كـل      كلمة  :       فالمید

                                           ، ولكنهـــا هنـــا فـــي هـــذه اآلیـــة تـــضمنت خـــصوصیة األرض  )   ٢٣٠ /  ١٣

                         جبـال حتـى ال تتحـرك وال تـدور                            التي بفضل مـن اهللا ثبتهـا بال ،        المتحركة

ًدورانا مضطربا یمینا وشماال ً ً ً                          ً ً ً ً.   



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

 ﴿:قال تعالى: "تهتز" - ١٠               

                      

    ﴾]١٠: النمل[.  

   .                      ى موسى األفعى كأنها جان  رأ

                                             أمر اهللا سبحانه وتعالى موسى علیه الـسالم أن یقـوم   :         المناسبة

     تهتـز  و        تـسعى           فـصارت حیـة  ا،        فألقاهـ   یـده     فـي  ت     كانـ   لتـي             بإلقاء عصاه ا

ــه ــه، انظــر                 كأنهــا جــان فــي خفت ــرآن      الجــامع   (                   وســرعة حركت                 ألحكــام الق

١٠٨ / ٨   .(    

   .                             رأى موسى األفعى تهتز كأنها جان  :               البنیة الداللیة

 ﴿:قال تعالى: "هزي" - ١١                  

    ﴾)٢٥: مریم.(  

             بتحریـك جـذع -             علیهـا الـسالم-      مـریم       تعـالى      أمـر اهللا  :            مناسبة اآلیة

       فخــرج  ،            ت فیــه الحیــاةَّ                                              َّالنخلــة الیــابس فــي أیــام الــشتاء الــذي ســرعان مــا دبــ

ً         ً ثـم رطبـا  ،ً                  ً  ثـم احمـر فـصار زهـوا ،ً            ً رت فصار بلحا                     الطلع من السعف ثم اخض

    ).  ١٨ / ٦  :  ن آ                 الجامع ألحكام القر   (-             علیها السالم-             وقع بین یدیها

   .                   هز مریم لجذع النخلة  :               البنیة الداللیة

 ﴿:قال تعالى: اهتزت - ١٢                  

  .]٥: الحجسورة [﴾ 

ً                                          ً إنزال اهللا الماء علـى األرض التـي تحركـت تحركـا  :              البینة الداللیة

   ور  ذً                                                          ًشدیدا بقدرة اهللا، تخللت تلك المیاه إلى باطن األرض وانتفخـت الجـ

    ).  ٢٣ / ٩  :             مفاتیح الغیب (                          فخرج النبات من األرض، انظر 



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

ــة        الهــاء  (                                           مــن خــالل اآلیــات الــسابقات فــي الهــز یتــضح أن دالل

           ززت القنـــاة                                   أصـــل یـــدل علـــى اضـــطراب فـــي شـــيء وحركـــة وهـــ  )       والـــزاء

    ).    ١٠١٥  :                  انظر مقاییس اللغة (                                  فاهتزت، واهتز النبات، وهزته الریح 

                 وطـال واهتـزت األرض          إذا تحـرك   :                      إذا تحرك واهتز النبـات  :      واهتز

   :  اتَّ  َّی قُّ                                             ُّتحركت والهزة أن یتحرك الموكب قال ابن قیس الر

       أال هزئــت بنــا قرشیــ       ـــة تهـــتز موكبهــــــــا
                                                          ُ َْ َ َ ِ ِ
ََ  

َّالرقیات              دیوان ابن قیس  (     انظر  ُّ       َّ     ).  ٨٧ /  ١٥              ، ولسان العرب    ١٢١  : ُّ

 ﴿:قال تعالى: أهش -١٣         

               ﴾ ] سورة

 ].١٨: طه

الهاء والشین أصل صحیح یدل على رخاوة :" قال ابن فارس

خبطته : ً               هششت الورق هشا: ومن الباب: ثم قال... ولین

  )١٠١٥: مقاییس اللغة(انظر ". بعصا

                                          جـــذب الغــصن مـــن أغــصان الـــشجرة إلیــك، وكـــذلك إذا   :     الهــش و

ً هشه یهشه هشا، وقد هششت أهش هشا إذا خبط      بعصا،           نثرت ورقها  ً                                        ً ً

    ).  ٩٤-  ٩٣ /  ١٥  :           لسان العرب (                         الشجر فألقاه لغنمه، انظر 

       ولكــن  ،         فهــو عــام ،    غیــره                        إســقاط ورق الــشجر بالعــصا و  :      فــالهش

   .           اآلیة بالعصا   في   ّ  ّصُ  ُخ

  -َّ     َّ وجـلَّ    َّ عـز-             علـى سـؤال اهللا-            علیه السالم-           أجاب موسى :  أي

                    له عن الذي بیمینه؟



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

                                        هي عصاي التي أضرب بها أغصان الشجر لیسقط   :         حیث أجاب

  :                    الجـــامع ألحكـــام القـــرآن (                          سهل علـــى غنمـــي تناولـــه، انظـــر  یـــ       ورقهـــا ف

٧٩  -  ٧٨ / ٩  .(    

                        عنـــدما وضـــعها علـــى أغـــصان                حركـــة مـــن یـــد موســـى  :      فـــالهش

   .     الشجر

                          استندت إلى أفعـال الحركـة       التي                         فیتضح مما سبق عموم األلفاظ

                                      ولكنها خصت بألفاظ معینة من خالل سـیاق  ،                      في الداللة المعجمیة لها

                                             نت اختیـار ألفـاظ معینـة ذات خـصوصیة محـددة أضـیفت َّ              َّاآلیات التي بی

            ق الخــروج مــن                                               إلــى أفعــال الحركــة فــي اآلیــات التــي اكتــسبت مــن الــسیا

   .                           العموم، متضمنة معاني الخصوص

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

  ينالفصل الثا
   التحليل النحوي

ـــة مـــن  ـــف اللغ ـــا یكتن ـــة م ـــى إزال ـــل عل ـــل النحـــوي یعم                                                    إن التحلی

                                                             الغموض، وما یخفـى علینـا مـن أسـرار التـرابط بـین أجـزاء التركیـب فـي 

                                                         الــسیاق، فالتحلیــل النحــوي یــساعد علــى فهــم كتــاب اهللا حیــث إن علــم 

                                                       بنـي علـى االسـتقراء مـن آیـات القـرآن الكـریم فللداللـة النحویــة        النحـو م

َ                                                             َالعدید من الوجوه والـصور والمنـاحي واألنمـاط التـي تتجلـى فـي اآلیـات 
                          ، فعلـم الداللـة التركیبـي هـو  )  ٩٨  :                   علـم الداللـة اللغویـة (               القرآنیة، انظر 

                صالت الداللیة بـین  ل ا و   ..                                             العلم الذي یهتم ببیان معنى الجملة أو العبارة

ـــه ـــد مفهوم ـــل جـــزء منهـــا وتحدی ـــة ك ـــة، ووظیف ـــات الجمل      انظـــر   .                                                مكون

     ).    ١٢٠-   ١١٩  :                                 التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة (

                      ویتضح ذلـك علـى النحـو  ،                                یعتمد التحلیل على البنیة النحویة    لذا 

   :      التالي

   ﴿ :         قال تعالى  :  "ََّ   ََّأز " -  ١                                              ﴾  

    ).  ٨٣  :     مریم     سورة  (

   . )ً                                      ً أرسلنا الشیاطین على الكافرین تؤزهم أزا ( :               البنیة التركیبة

    جـار   :                                   والشیاطین مفعول به، علـى الكـافرین ،         فعل وفاعل  :       أرسلنا

         فـي محـل  "               أرسـلنا الـشیاطین "          والجملة  ،                            ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما

                      على الشیاطین والهاء                        فعل مضارع الفاعل یعود "     تؤزهم "  ،  " ن أ "        رفع خبر 

                               والجملـة فـي محـل نـصب حـال، انظـر  ،            مفعول مطلـق ً"   ً أزا "           مفعول به، و

    ).   ٤٥٣ / ٨  :         وبیانهٕ                           ٕتفسیر القرآن الكریم واعرابه (



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

     ﴿ :         قــــــال تعــــــالى  :  "   حــــــرك " -  ٢                                   

             ﴾  ]  ١٧  -  ١٦  :        القیامة     سورة  [ .  

          والفاعـل  ،                         فعل مضارع مجزم بال الناهیة  :                       البنیة التركیبة ال تحرك

   .                                  به جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ،                مستتر تقدیره أنت

                                     مفعــــول بــــه، والكـــاف ضــــمیر متــــصل فـــي محــــل جــــر   :      لـــسانك

    ).   ٤٠١ /  ١٥  :         وبیانهٕ        ٕ واعرابه        الكریم ن آ          تفسیر القر (              باإلضافة، انظر 

   ﴿  :          قال تعالى  :  "ّ  ّ رج " -  ٣                  ﴾  ] ٤ :       الواقعة [ .  

    إذا  (              قیـل مـن قولـه  "   إذا "   )                إذا رجت األرض رجـا (  :                 البنیة التركیبیة

                ویجـوز أن تكـون  ،                                   تأكید لها أو خبر لها على أنها مبتـدأ  :     وقیل  )     وقعت

                أي وقعـت الواقعـة   :       وقیـل ،               أي تخفـض وترفـع "           خافـضة رافعـة "  ـ        متعلق بـ

ــة "   إذا "               َّ  وهــذا یعنــي أنَّ ،            إذا رجــت األرض ــل ، "    وقعــت "         بالفعــل         متعلق   :       وقی

   .                 اذكر وقت رجت األرض  :                         متعلقة بفعل محذوف تقدیره

   .                والتاء للتأنیث                ما لم یسم فاعله،              فعل ماض مبني ل  :  "ّ  ّ رج "

   .       إلیها "   إذا "                           والجملة في محل جر بإضافة  ،         نائب فاعل  :  "    األرض "

  :         وبیانـهٕ       ٕواعرابـه       الكریم              تفسیر القرآن  (     انظر             مفعول مطلق،   : ً   ً رجا

٢١٩ /  ١٤   .(    

   ﴿  :      تعالى    قال   :  "   رجف " -  ٤                       ﴾  

  . ] ٧- ٦  :         النازعات [

  

  



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

   . )                یوم ترجف الراجفة (   :                البنیة التركیبیة

           لتبعــثن یــوم   :          التقــدیر ،                          ظــرف زمــان متعلــق بجــواب القــسم  :  "   یــوم "

   .    ترجف

                         والجملة الفعلیـة فـي محـل  ،              والرجفة فاعل ،         فعل مضارع  :  "    ترجف "

  :         وبیانــهٕ                           ٕتفـسیر القـرآن الكـریم واعرابـه (              إلیهـا، انظــر  " م  یـو "          جـر بإضـافة 

٤٢ /  ١٦  .(    

   ﴿ :         قــال تعــالى -  ٥                                

        ﴾    ]  ١٤ :      المزمل     سورة  [ .  

   . )                     یوم ترجف األرض والجبال (   :               البنیة التركیبة

            فیـه مـن معنـى               المحذوف لما  "  إن "                      ظرف زمان متعلق بخبر  "   یوم "

   .ً                      ً  وقیل بمحذوف صفة عذابا ،     الفعل

                         والجملـة الفعلیـة فـي محـل   ه،            واألرض فاعل ،         فعل مضارع  :     ترجف

   .                   جر بإضافة یوم إلیها

                    تفــسیر القــرآن الكــریم  (                        معطــوف علــى مــا قبلــه، انظــر   :       الجبــال

    ).   ٣٢٠ /  ١٥  : ٕ       ٕواعرابه

   ﴿ :         قـــــــــــال تعـــــــــــالى -  ٦                       ﴾  ]  ســـــــــــورة     

   . ] ١ :       الزلزلة

   .                      إذا زلزلت األرض زلزالها  :                 البنیة التركیبیة

   .                        ظرف لما یستقبل من الزمان  :  "   إذا "

   .                والتاء للتأنیث               ما لم یسم فاعلهٍ              ٍفعل ماض مبني ل  :  "     زلزلت "



       
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 راسة داللية نحويةد أفعال احلركة االضطرابية يف القرآن الكريم 

ــة الفعلیــة فــي محــل جــر بإضــافة   :  "    األرض "                                             نائــب فاعــل، والجمل

   .       إلیها "   إذا "

                                  والهــاء فـي محــل جــر باإلضــافة، انظــر ،          مفعــول مطلــق  :  "       زلزالهـا "

    ).   ٤٠٤ /  ١٦  :         وبیانهٕ        ٕ واعرابه        الكریم            تفسیر القرآن (

   ﴿ :         قــــــال تعــــــالى  :  "    زلــــــزل " -  ٧                             

                                             

                                           

                                ﴾  ]    ٢١٤ :      البقرة     سورة   [ .   

   . )                           تهم البأساء والضراء وزلزلواَّ   َّمس (   :                البنیة التركیبیة

   .                 والهاء مفعول به ،                والتاء للتأنیث ،       فعل ماض  :  "     مستهم "

  و                                     والجملة الفعلیـة فـي محـل نـصب حـال مـن وا  ،     فاعل  :  "       البأساء "

   .       الجماعة

   .                 معطوف على ما قبله  :  "      الضراء "

   ،               مبني على الضم                 لما لم یسم فاعله،             فعل ماض مبني   :  "       وزلزلوا "

ــى مــا قبلهــا، انظــر  ،                والــواو نائــب فاعــل ــة الفعلیــة معطوفــة عل                                             والجمل

    ).   ٥٧١ / ٢  :         وبیانهٕ        ٕ واعرابه        الكریم            تفسیر القرآن (

   ﴿ :         قال تعالى  :     یموج -  ٨                             

                          ﴾    ] ٩٩  :           سورة الكهف  [ .   

   . )                             تركنا بعضهم یومئذ یموج في بعض (   :                البنیة التركیبیة

   .         فعل وفاعل  :  "     تركنا "
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   .        مفعول به  :  "     بعضهم "

               ظرف لما مضى من   :  "ْ  ْ إذ "                          ظرف زمان متعلق بما قبله، و  :  "     یومئذ "

              وحــرك بالكــسر  ،                ي محــل جــر باإلضــافة                        الزمــان مبنــي علــى الــسكون فــ

   .               اللتقاء الساكنین

  :         فــي بعــض ، "     بعــضهم "                  وفاعلــه یعــود إلــى  ،         فعــل مــضارع  :  "    یمــوج "

              تفـسیر القـرآن (            ثان، انظر  ل                         والجملة في محل نصب مفعو ،          متعلقان به

    ).   ٣٣٤  -   ٣٣٣ / ٨  : ٕ               ٕ واعرابه وبیانه      الكریم

   ﴿ :         قــال تعــالى  :  "   میــد " -  ٩                          

                             ﴾  ]  ســــــــــــــــــــــــــــورة     

   . ]  ١٥ :     النحل

   . )                              ألقى في األرض رواسي أن تمید بكم (   :                البنیة التركیبیة

   ،ٍ                                         ٍفعــل مــاض مبنــي علــى فــتح مقــدر علــى األلــف للتعــذر  :  "    ألقــى "

                         والجملـة الفعلیـة معطوفـة  ،               فـي اآلیـة الـسابقة  "     الـذي "                وفاعله یعـود إلـى 

    جار   :  "       في األرض " .               من اإلعراب مثلها            ال محل لها   .. . "   سخر "          على جملة

   .              متعلق بما قبله       ومجرور 

ً         ً أي جبـاال  ،                      وهـو صـفة لموصـوف محـذوف ،        مفعول بـه  :  "     رواسي "

                          في محل جر بإضافته لمصدر  "           أن تمید بكم "                      رواسي، والمصدر المؤول 

           أو مجــرور  ،                  كراهیــة میــدها بكــم :         التقــدیر ،ً                    ًمحــذوف یقــع مفعــوال ألجلــه

       الكـریم               تفسیر القرآن (                     لئال تمید بكم، انظر  :               محذوف التقدیر       بحرف جر

    ).   ١٦١ / ٥  :         وبیانهٕ       ٕواعرابه
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   ﴿ :         قــــال تعــــالى  :  "    تهتــــز " -   ١٠                                    

                                              

         ﴾  ] ١٠  :      النمل  [ .   

   . )                        فلما رآها تهتز كأنها جان ( :               البنیة التركیبة

   .              حرف وجود لوجود  :  "   لما "  ،            حرف استئناف  :      الفاء  :  "    فلما "

   ،ٍ                                         ٍفعــل مــاض مبنــي علــى فــتح مقــدر علــى األلــف للتعــذر  :  "    رآهــا "

          والجملــة  ،        مفعــول بــه  :                                      والفاعــل ضــمیر مــستتر یعــود إلــى موســى، وهــا

   .                           الفعلیة ال محل لها من اإلعراب

          والجملـة  ،                                  والفاعل یعود إلى العـصا تقـدیره هـي ،         فعل مضارع  :  "    تهتز "

                       والرابط الضمیر، انظـر  ،                                        الفعلیة في محل نصب حال من الضمیر المنصوب

    ).   ٢٧٥ /  ١٠  :         وبیانهٕ                    ٕتفسیر القرآن واعرابه (

   ﴿ :         قال تعالى  :  "   هزي " -   ١١                                   

      ﴾  ) ٢٥  :     مریم  .(    

   . )                    هزي إلیك بجذع النخلة (   :                البنیة التركیبیة

   .             والیاء فاعل ،                            فعل أمر مبني على حذف النون  ":   هزي "

ـــاء تعـــرب   :  "    بجـــزع " ـــد، وجـــذع إ           الب ً           ًمجـــرور لفظـــا   :                  مـــا حـــرف زائ

                          أو المفعـــول محـــذوف والجـــار  ،ً                          ًمنـــصوب محـــال علـــى إنـــه مفعـــول بـــه

ًك رطبــا كائنــا          هــزي إلیــ :                       حــال مــن المحــذوف تقــدیره "    بجــذع "         والمجــرور  ً             ً ً

ـــــة، انظـــــر  ـــــرآن (                  بجـــــذع النخل ـــــسیر الق ـــــریم            تف ـــــه        الك ـــــهٕ        ٕ واعراب   :         وبیان

٣٧٩   ٣٧٨ / ٨   .(    
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   ﴿ :         قال تعالى  :      اهتزت -   ١٢                                 ﴾  

   . ] ٥  :     الحج     سورة  [

   . )ْ  ْتَ  َبَ                          َ نزلنا علیها الماء اهتزت ور أ    إذا  ( :                البنیة التركیبیة

                                   من الزمان مبني على السكون في محـل               ظرف لما یستقبل  :  "   إذا "

   .   نصب

  

   .         فعل وفاعل  :  "      أنزلنا "

   .                               جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلها  :  "     علیها "

   .        مفعول به  :  "     الماء "

   .       إلیها "   إذا "                 في محل جر بإضافة   :  "  لخ إ .  ..      أنزلنا "      وجملة 

   ،                       والفاعل یعود على األرض ،                والتاء للتأنیث ،       فعل ماض  :  "     اهتزت "

      تفــسیر  (                            ال محــل لهــا مــن اإلعــراب، انظــر  " ا  إذ "                     والجملــة الفعلیــة جــواب 

    ).   ١٥٥ / ٩  :         وبیانهٕ        ٕ واعرابه        الكریم      القرآن

  

   .                                عام في العصا وجذع النخلة واألرض     فعل     فالهز

ــــــالى  :    أهــــــش -   ١٣ ــــــال تع    ﴿ :         ق                       

                                   ﴾    ]  ســـورة     

   ].  ١٨  :   طه

   . )                أهش بها على غنمي ( :                البنیة التركیبیة
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                           جار ومجـرور، وهـي معطوفـة علـى   :  "   بها "           فعل مضارع،   :  "   أهش "

             جـار ومجـرور   ":        على غنمـي "   ،                في محل نصب حال "           أتوكأ علیها "     جملة 

ــل قبلهــا، انظــر  ــرآن (                           متعلقــان بالفع ــریم            تفــسیر الق ــه        الك ــهٕ        ٕ واعراب   :         وبیان

٤٨٤ / ٨   .(    

  

*    *    *  
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  .جز للبحث، واالستنتاجات عرض مو:اخلامتة

                                        هــذا البحـــث إلــى رصـــد نمــاذج مـــن أفعــال الحركـــة    فـــي        انطلقــت 

        الدراســة    فــي ً                     ًالتــي تــشكل أســسا جدیــدة  و   ،                         المــضطربة فــي القــرآن الكــریم

ــال،  ،      والبحــث ــك األفع ــا بــین تل ــروق فیم ــى الف                                                    حیــث ركــزت الدراســة عل

                                                               وتنفیــذ الحركــة المــصاحبة لهــا، ودور الــسیاق القرآنــي فــي بیــان البنیــة 

   :                               أوصلت البحث إلى النتائج اآلتیة    قد    التي و                        الداللیة والبنیة النحویة 

                                                           احتواء القرآن الكریم على نمـاذج مـن أفعـال الحركـة المـضطربة مـن  -

                                             مشاهد مختلفة عن طریق وسائل متعددة بلیغة حملت            خالل تصویر

  .ٕ                                 ٕدالالت وایحاءات إلیصال المعنى المراد

             لتطبیــق بعــض           المتــشعبة                                    قبــول القــرآن الكــریم وموضــوعاته الداللیــة -

                                              حیث بینت الدراسة التكامـل المنـسجم بـین البنیـة  ،               لدراسات الحدیثة ا

  .                                       الداللیة والبنیة النحویة في الدرس اللغوي

      حیـث  ،                                                   أهمیة دراسة أفعال الحركة المضطربة في السیاق القرآني -

ــد إ ــه ق ــة المــصاحبة ل ــل مــع الحرك ــى الفع ــزت كیفیتهــا                                        ن معن               تمی

                    دقیقـة لألحـداث التـي ٌ             ٌ لكـل فعـل خاصـیة        إذ كان               وتحددت هیئتها، 

  .                      تتضمن حالة ناتجة محددة

    فــي               إرادیـة تمثلـت  :                                    كـشفت الدراسـة أن هنـاك نـوعین مــن الحركـة -

                                      ال تحــرك وهــزي وأهــش، وحركــة ال إرادیــة نتجــت   :             األفعــال اآلتیــة

                                     تــؤزهم، رج، رجــف، زلزلــت، زلزلــوا، یمــوج،   :                عــن األفعــال اآلتیــة

  .    هتزت ا      تمید، 
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                          ألفعـــال الحركـــة االضـــطرابیة            معنـــى المعجمـــي    ال             َّ أثبـــت البحـــث أنَّ -

                                        المعنـى الـسیاقي واحـد ویـرتبط بـسیاق اآلیـة           َّ  في حین أنَّ ،     متعدد

  .             التي ورد فیها

      إمـا  ،      مـسبب         كـان لهـا                       ن جمیـع أفعـال الحركـة لهـا           وضح البحـث أ -

                           سبب غیــــر إرادي هــــو اهللا ســــبحانه  مــــ     أو  ،           ي هــــو اإلنــــسان د ا ر إ

  .      وتعالى

  ال  "                   لقــرآن الكـریم للفعــل                                كـرت وسـیلة اللــسان بـشكل صــریح فـي اُ  ُذ -

                                                   بینمــا ذكــرت التفاســیر الیــد الوســیلة التــي اســتعملت مــع  ، "    تحــرك

  . "   أهش "         والفعل  "   هزي "      الفعل 

                                                     إن وجــود األفعـــال االصــطرابیة فـــي القــرآن الكـــریم أكــسبها رقـــي  -

  .ً                               ًالنظم وجمال األسلوب إبداعا ورفعة

                                                تنتمــــي هــــذه األفعــــال المتعــــددة إلــــى مجــــال داللــــي واحــــد هــــو  -

ُ                                          ُحركي، ولكنها تدل على اختـصاص فلـك منهـا مزیـة           االضطراب ال
  .                       انفراد وتباین في السمات

                                          هنــاك وســائل عامــة، ووســائل خاصــة اســتعملت مــع           َّ ن البحــث أنََّّ   َّبــی -

       وعمل  ،                               فاألصل في تلك الوسائل عمومیتها ،                      أفعال الحركة في القرآن

  .                                 القرآن على خصوصیتها من خالل السیاق

   ،                المــصاحبة ألفعالهـــا                                 تجلــت الدراســـة عــن بیـــان حــاالت الحركـــة  -

                وزلــــزل واهتــــزت،  ،      ورجــــف ،  رج  :                      فجــــاءت شــــدیدة مــــع األفعــــال

     تمیــد   :                        وتهتــز، ومتوســطة لألفعــال ،    یمــوج  :                  وســریعة مــع الفعلــین

  .      ي وأهشِّ    ِّوهز
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                 وهو بـذلك متـأثر  ،                                            ربط هذا البحث البنیة الداللیة بالبنیة النحویة -

   ،                      معنــى الــصیغة مــن ناحیــة     بــین                         بالمــدخل المعجمــي الــذي یــربط

                       والمعنــى الــسیاقي الــذي  ،                        ن المعنــى المعجمــي المتعــدد        ویمیــز بــی

  .            ینفرد بمعناه

 . للخري والصواباهللا أسأل السداد والتوفيقهذا و

*    *    *  
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  :املراجع

      محمــــود   :          الــــدكتور-                                التحلیــــل اللغــــوي فــــي ضــــوء علــــم الداللــــة -

  . م    ٢٠١١  - ٢   ط-         القاهرة-                         عكاشة، دار النشر للجامعات

ــن-         التعریفــات - ــي ب ــدالرحمن   .  د  :     تــح-               محمــد الجرجــاني               الــشریف عل           عب

  . م    ١٩٨٧  ،  ١   ط-     عمیرة

         محمـــد علـــي   :        الـــشیخ-ٕ                ٕ واعرابـــه  وبیانـــه        الكـــریم            تفـــسیر القـــرآن -

  . م    ١٩٨٦  -       بیروت-                  دار الحكمة، دمشق-     الدرة

                                أبــو عبــداهللا محمــد بــن أحمداألنــصاري -                   الجــامع ألحكــام القــرآن -

  -       بیـروت-                 المكتبة العـصریة-                عبدالحمید هنداوي  :   تح  /        القرطبي

  . م ٥   ٢٠٠

     رمزي   .  د  :   تح  /                                أبو بكر محمد بن الحسن بن درید-           جمهرة اللغة -

  . م    ١٩٨٨  - ١   ط-                   دار العلم للمالیین-           منیر بعلبكي

  -                    دراسـة ألفعـال الحركـة-              محمد محمد داود  .    د-              الداللة والحركة -

  . م    ٢٠٠٢  - ١   ط-                            غریب للطباعة والنشر والتوزیع     دار

         عنایــة-                     ضــمن مجمــوع أشــهار العــرب  :                     دیــوان رؤبــة بــن العجــاج -

ــــالورد البرونــــسي ــــیم بن ــــة للنــــشر -                            وتــــصحیح ول                       دار ابــــن قتیب

  .                والتوزیع، الكویت

ــدكتور محمــد یوســف -                            دیــوان عبیــد اهللا بــن قــیس الرقیــات -                                تحقیــق وشــرح ال

  .       بیروت-          دار صادر-   نجم

  . م    ٢٠١٢  - ١   ط-                   دار العلم للمالیین-             جبران مسعود-      الرائد -
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                     أبـو نـصر إسـماعیل بـن -                         تاج اللغة وصحاح العربیـة-      الصحاح -

  -            دار الحــدیث-         محمــد تــامر  :                عنایــة ومراجعــة-            حمــاد الجــوهري

  . م    ٢٠٠٩  -       القاهرة

ـــة اللغویـــة، دراســـة تطبیقیـــة علـــى القـــرآن الكـــریم - ـــم الدالل   -                                                   عل

                                                        الـــدكتور احمـــد عبـــدالتواب الفیـــومي، المكتبـــة األزهریـــة للتـــراث، 

  . ١   ط-       القاهرة

  - ٧   ط-               مؤســـسة الرســــالة-              الفیروزأبــــادي-              القـــاموس المحـــیط -

  . م    ٢٠٠٣

                                            ن حقائق غوامض التنزیل وعیـون األقاویـل فـي وجـوه    ف ع ا    الكش -

      الــشیخ   :   تــح  /           د الزمخــشري و                       جــار اهللا أبــو القاســم محمــ-       التأویــل

  -                مكتبـــة العبیكـــان-                               عـــادل عبـــدالموجود والـــشیخ علـــي معـــوض

  . م    ١٩٩٨  - ١ ط

   ،                   أمــین محمــد عبــدالوهاب  :        عنایــة-           ابــن منظــور-          لــسان العــرب -

        مؤســسة -                         دار إحیــاء التــراث العربــي-                    ومحمــد الــصادق العبیــدي

  .       لبنان-       بیروت-              التاریخ العربي

ـــة -               یوســـف محمـــد رضـــا-                                معجـــم العربیـــة الكالســـیكیة والمعاصـــرة -         مكتب

  . م    ٢٠٠٦  - ١   ط-     لبنان

                                                    المعجـــــم الفلـــــسفي واأللفـــــاظ العربیـــــة والفرنـــــسیة واإلنجلیزیـــــة  -

  -       لبنان-                     دار الكتاب اللبناني-                    الدكتور جمیل صلیبا-         والالتینیة

  . م    ١٩٨٢
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  -            عـــالم الكتـــب-                أحمـــد مختـــار عمـــر-    اصـــرة                       معجـــم اللغـــة العربیـــة المع -

  . م    ٢٠٠٨  - ١   ط-       القاهرة

                   دار إحیـاء التـراث -                         أبو الحـسین أحمـد بـن فـارس-                 معجم مقاییس اللغة -

  -                        واألنــسة فاطمــة محمــد أصــالن ،             محمــد عــوض مرعــب . د  :   تــح  /       العربــي

  . م    ٢٠٠٨  -                       دار إحیاء التراث العربي

ــــة -                             مجمــــع اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة-             المعجــــم الوســــیط -         مكتب

  . م    ٢٠١١  - ٥   ط-         القاهرة-          وق الدولیة    الشر

                  المملكـــــة العربیـــــة -      ســـــطور-                أحمـــــد مختـــــار عمــــر-             المكنــــز الكبیـــــر -

  . م    ٢٠٠٠  - ١   ط-        السعودیة

   :       الرسائل

ـــي صـــحیح البخـــاري - ـــة ف ـــال الحرك ـــة،   /                             أفع ـــة تركیبی                      دراســـة داللی

   .                             تركي بن عواض بن عبداهللا العرابي  :        إعداد-       ماجستیر

     :         الموقع

- Almaany.com  

- Wikipedia.org 
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  فهرس املوضوعات
  

  الصفحة  الموضوع  م

  ١١٢٥        الملخص  ١

  ١١٢٦         المقدمة  ٢

  ١١٢٦             مشكلة البحث  ٣

  ١١٢٧               أهمیة الموضوع  ٤

  ١١٢٧            حدود البحث  ٥

  ١١٢٨             أهداف البحث  ٦

  ١١٢٨            منهج البحث  ٧

  ١١٢٩           خطة البحث  ٨

  ١١٣٠                               تحدید المفاهیم وضبط المصطلحات  :        التمهید  ٩

  ١١٣٠  ً     ً صطالحإ                   ٕ مفهوم الحركة لغة وا  ١٠

ـــال   ١١ ـــة ألفع ـــر اإلرادی ـــة غی ـــة والحرك ـــة اإلرادی                                          الحرك

         االضطراب

١١٣٢  

  ١١٣٦               مفهوم االضطراب  ١٢

  ١١٣٧                   حاالت أفعال الحركة  ١٣

  ١١٤٠                التحلیل الداللي  :   ول        الفصل األ  ١٤

  ١١٥٠                التحلیل النحوي  :   ني          الفصل الثا  ١٥

  ١١٥٨                             عرض موجز للبحث، واالستنتاجات  :        الخاتمة  ١٦

  ١١٦١       مراجع  ال  ١٧

  ١١٦٤                فهرس الموضوعات  ١٨
 


