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 الشكر والتقدير
  

 د  ـــاجِ ـِر م  ـن الشُّك  ـِني عـتـ غ  ـس  ـو كان ي  ـول
 

 
 لِِعزَِّة ُمل ٍك أو ُعُلوِ  م كانِ 

 

 رِهِ ــــب اد  ِبُشك  ــــر  اللُه العِ ــــــا أ م  ـل م  
 

 
ُكُروا لي أيُـّه ا الثَـّق النِ   وقال اش 

 

 
فاللهم لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان 
أقومه، ولك الجالل أعظمه. فلك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في النعماء والالواء، ولك الحمد 

  :، ثم بعدعلى كل ما يجب عليه الحمد والثناء
 

اع الصريح العظيم الذي فتح لنا أبوابه لنكون صن هذا ،عة مالياجامالشكر والتقدير الخالص ل أقدم
 ، ثم لكلية اللغات واللسانيات متمثلةمن أجل االرتقاء والشموخ نحو المعالي الحياة العلمية والعملية

 .ملية البحثيةالع لنا كل سبيل سرنا فيه من أجل إتمام سهلواكاديميين وادإداريين الذين باأل
 

على صبرهم وتحملهم وذكرهم لنا بالخير إلى األهل األعزَّاء وادإخوة األكارم  والشكر موصول
والدعاء على امتداد المسيرة العلمية، وعلى وجه الخصوص أبي وأمي أمدَّ الله بعمرهما في عافية وأصلح 

 الله عنَّا بادإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. حالهما في الدنيا واآلخرة، وجزاهم
 

إلى جميع األصدقاء المخلصين، واألصحاب  عرفانأنسى أن أقدم خالص الشكر والكما ال 
 وإخوة أحبَّاء في سنوات الصبر وطلب العلم، فأدام الله المحبة والصحبة.األخيار الذين كانوا رفقاء درب 

 إلى كل أولئك أقول كما قال الشاعر معروف الرصافي:
 

ب هُ ح   ب ِ ــــــــحِ المُ  ر  ـــــــــــــــك  م ذِ ــــكُ ر ـ  كُ ذ  سأ    ِبيـ 
 

 
ر  الج ُدوِب ن د ى الق ط رُ  ُكر ُكم  ُشك   وأش 

 

 نيَـــّ فإن مـــــاكُ ض  ن رِ ـــوني مِ ـــــمُ رِ ــــح  فال ت  
 

 
 رُ ـــق  ـف   وذُ ـ  ل ي تُ يِ ما ح   م  كُ ـإلي م  ـكُ ـإلي
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 الُمَلخَّص
 

ل العالقة بين اللفظ والمعنى عن طريق استخدام منهج اللسانيات الحديث،  جاءت هذه الدراسة لتؤص ِّ
بيان دور  لتكون الوسيلة في عملية التطبيق. إذ يهدف هذا البحث إلى وذلك باختيار نظرية فيرث السياقية

النظرية السياقية في تحديد المعنى الدقيق لأللفاظ الواردة في السياق الشعري، وأهليَّة هذه النظرية في 
الكشف عن األسرار والمضامين الكامنة في أغوار السطور الشعرية. وهذا بدوره يؤكد على أهمية هذا 

خاصة النظرية السياقية بللسانية الحديثة، و البحث في أنه يُظهر للقارئ األثر الكبير من تطبيق النظريات ا
السياقات اللغوية، إضافة إلى أنه يكشف ما يمتاز  الالت والمعاني فيعلى النصوص األدبية في إبراز الد  

به الشعر العربي الحديث من أساليب فنية وخصائص بالغية طريفة، وما حصل له من تطوٍر وازدهاٍر 
فإنَّ الباحث قد استخدم ثالثة مناهج  م البحث ورُقِّي ِّه نحو التمي ز،كب العصر الحديث. ولضمان تَقد  يوا 

علمية في عملية سير البحث، وهي: المنهج االستقرائي الذي يعتمد على استقراء النصوص الشعرية، 
والوقوف على أكثرها فائدة ومنفعة للبحث، والمنهج التحليلي الوصفي؛ وهو بدوره يساعد الباحث في 

النصوص تحليال أدبيا ودالليا؛ لتحديد مواطن االرتباط بين المعنى واللفظ والسياق، والمنهج  تحليل تلك
األخير هو منهج النظرية السياقية؛ وذلك من خالل اتباع طريقتها في تقسيم السياقات اللغوية على 

ة الد الالت مباحث الدراسة، وتحليل النصوص المختارة تحليال بالغيا؛ من أجل بلوغ المرام في إبان
في توجيه  فعَّاال اودور  اكبير   اوالمعاني من الكالم. وقد أظهرت نتائج البحث أنَّ للسياق اللغوي أثر 

المعاني، وإثراء األلفاظ بالد الالت التي تتناسب والسياق الشعري الذي توضع فيه، كما أنَّ شعر محمود 
ت عن مشاعره وأفكاره في سياقات تتوافق مع المعنى درويش اتَّسم بخصائص فن ِّيٍَّة وأساليب بيانيٍَّة عبَّر 

، وقد تم تقسيم النتائج إلى مجموعات ثالث طبقا ألهدف الدراسة وهي: الداللة العام للقصيدة الشعرية
التعظيم، التفاؤل، وتوازن اإليقاع، والتعجب واالعتراض. والداللة التركيبية والصرفية، نحو:  الصوتية، نحو:

ء، والمبالغة. والداللة البالغية، نحو: العجز والضعف، والتحذير والتنبيه، والتوازن في والتجدد، والخفا
خاصة السياقية ب. ويوصي الباحث في الختام بضرورة استخدام المناهج اللسانية الحديثة و المعنى، والتوكيد

السياق اللغوي إلى نور في عملية تحليل النصوص األدبية؛ لقدرتها على إخراج المعاني والد الالت في 
  البصيرة بدقة بالغة وحكمة متناهية.
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Abstrak 
 

 Kajian ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan antara sebutan dan makna 
menggunakan pendekatan linguistik moden, dengan memilih teori kontekstual Firth 
terhadap makna atau teori konteks sebagai cara dalam proses pengaplikasian. Kajian ini 
secara khususnya bertujuan untuk mengenal pasti peranan teori konteks makna dalam 
menentukan makna sebenar perkataan yang terkandung dalam syair serta kesesuaian 
teori ini dalam mendedahkan rahsia dan implikasi yang mendasari bait-bait dalam puisi 
Darwish. Kajian ini menekankan kepentingan kesan yang signifikan terhadap 
pendedahan pengaplikasian teori-teori moden linguistik terhadap pembaca, terutama 
pengaplikasian teori kontekstual untuk teks sastera dalam mengetengahkan konotasi dan 
makna dalam konteks linguistik. Di samping itu, kajian ini mendedahkan kaedah artistik 
dan retorik lucu yang mendasari puisi Arab moden, pembangunan serta kemajuan yang 
dihadapi oleh puisi tersebut seiring dengan perkembangan zaman moden. Untuk 
memastikan kemajuan penyelidikan ke arah kecemerlangan, penyelidik menggunakan 
tiga kaedah saintifik dalam menjalankan kajian ini iaitu pendekatan induktif 
berdasarkan ekstrapolasi teks syair untuk mencari sesuatu yang amat berguna dan 
memberi manfaat kepada penyelidikan, deskriptif analisis pendekatan yang membantu 
penyelidik untuk menganalisis teks-teks sastera dari sudut sastera dan retorik bagi 
menentukan hubungan antara makna, sebutan dan konteks serta pendekatan yang 
terakhir adalah pendekatan teori kontekstual secara pembahagian berdasarkan konteks 
linguistik, retorik analisis terhadap teks-teks yang dipilih untuk mendapatkan maklumat 
mengenai konotasi dan pemahaman ke atas makna bait-bait kata. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa konteks linguistik mempunyai kesan yang signifikan dan 
memainkan peranan utama dalam pencarian makna serta memperkayakan perkataan 
dengan implikasi yang sesuai mengikut konteks syair. Selain itu, puisi Mahmoud 
Darwish dicirikan oleh ciri-ciri artistik dan kaedah retorik yang melahirkan fikiran dan 
perasaan beliau dalam konteks yang bersesuaian dengan makna umum puisi tersebut. 
Merujuk kepada objektif melalui dapatan kajian terdapat tiga pembahagian kumpulan, 
iaitu: kepentingan vokal ke arah keyakinan, keseimbangan irama, dan persoalan dan 
bantahan; sintaksis serta morfologi secara signifikan, ke arah pemaksimuman, 
pertumbuhan semula, penyembunyian dan keterlaluan; serta kepentingan retorik, ke 
arah kecacatan dan kelemahan, amaran dan kecerdasan dan keseimbangan dalam 
makna, serta penegasan. Kesimpulannya, pengkaji mencadangkan penggunaan 
pendekatan linguistik moden terutamanya pendekatan kontekstual dalam proses 
menganalisis teks kesusasteraan  memandangkan keupayaannya dalam mendedahkan 
makna dan konotasi dalam konteks linguistik dengan  ketepatan yang tinggi  serta 
kebijaksanaan yang tidak terbatas. 
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Abstract 
 
 

The current study aimed to entrench the relationship between pronunciation and 
meaning using modern linguistics approach, by choosing Firth’s contextual theory of 
meaning or theory of context to be the means in the application process. The present 
study specifically aimed to identify the role of the contextual theory of meaning in 
determining the exact meanings of words contained in the poetic context as well as the 
eligibility of this theory in revealing the secrets and implications underlying these 
verses in Darwish’s poems. This emphasizes the significance of this research in 
revealing the great impact of applying the modern theories of linguistics for the reader, 
especially the application of the contextual theory to literary texts in highlighting the 
connotations and meanings of linguistic contexts. In addition, this research reveals the 
artistic methods and humorous rhetorical properties characterizing modern Arabic 
poetry, and what development and prosperity such poetry has gone through to keep pace 
with modern times. To ensure elegantin and advancement of the research towards 
excellences, the researcher used three scientific methods in carrying out this study: 
inductive approach which is based on an extrapolation of poetic texts, to find which is 
the most useful and beneficial to the research, descriptive analytical approach, which 
helps the researcher to analyze those literary texts in a literary and rhetorical manner to 
determine the relationships among the meaning, pronunciation and context, and the last  
approach is the contextual theoretical approach by following its way in dividing the 
linguistic contexts, rhetorically analyzing the selected texts in order to reveal the 
connotations and meanings of words. The findings of the study showed that the 
linguistic context has a significant impact and major role in directing the meanings and 
enriching the words with implications that fit the poetic context in which they are used 
for. Moreover, Mahmoud Darwish’s poetry is characterized by artistic features and 
rhetorical methods that expressed his thoughts and feelings in contexts compatible with 
the general meaning of the poem. According to the objectives of the study the results 
were divided into three groups, namely: vocal significance, towards: optimism, rhythm 
balance, and wonder and objection; syntactic and morphological significance, towards: 
maximization, regeneration, concealment, and exaggeration; and rhetorical significance, 
towards: disability and weakness, warning and alertness, and balance in meaning, and 
assertion. In conclusion, the researcher recommends the use of modern linguistics 
approaches and particularly the contextual approach in the process of analyzing literary 
texts due to its capability in revealing the meanings and connotations in the linguistic 
context with extreme precision and infinite wisdom. 
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 الباب األول
 
 

 املقدمة
 

 التمهيد 1. 1
تقلت عملية البحث شهدت بداايت القرن العشرين ثورة هائلة يف جمال الدراسات اللغوية، إذ ان

تتصل ابجلانب التارخيي للغة إىل دراسات ترتكز يف عملية  من دراسات عن مكنوانت اللغة وأسراراها
دون العودة إىل اتريخ هذه اللغة. أي أنَّ اجلهود املبذولة للكشف عن لغة ما  البحث على اللغة نفسها

تتجه حنو دراسة هذه اللغة بشكلها احلايل، وابستخدام طرق ومناهج قائمة على البحث العلمي والتطور 
رة اليت الثو  . وهذهيف شىت اجملاالت املواكب لتطورات العصر ومكتشافاته احلديثة وتقنياته الدقيقةاملعريف 

هتا يف بداية القرن العشرين كانت بداية لظهور مصطلح "اللسانيات احلديثة" واليت كانت على انطلقت شرار 
الذي أحدث عالمة فارقة يف الدرس اللغوي يف الوقت اليت كانت  سوسوريد العامل السويسري فرديناند دي 

يف دراسة النحو تعليل اجملرد واملنطق األرسطي تعتمد على التأويل والقياس وال فيه اللغة تدرس دراسة اترخيية
يف دراسته للغة إىل دراستها دراسة وصفية  سوسورحيث اجته دي  واليت يطلق عليها الطريقة الكالسيكية.

يعتمد على دراسة  سوسوره. فكان اجتاه دي فيتتأثر من خالل احمليط الذي تقع  ابعتبارها ظاهرة اجتماعية
ويعترب دي هلا علما مستقال بذاهتا.  يقامرة إنسانية حيق هلا أن تدرس و ابعتبارها ظاه يف ذاهتا ولذاهتااللغة 

املدراس والنظرايت احلديثة يف  حمطة النطالق األب املؤسس للمدرسة البنيوية احلديثة، واليت كانت سوسور
 ".احلديثة علم اللغوايت "اللسانيات

 
، (7171 -7581) سوسورنطالق الثورة يف علم اللغة بدءا ابملدرسة البنيوية ملؤسسها دي ومنذ ا 

، ووصوال إىل (7191 -7511) ومرورا ابملدرسة اإلجنليزية )املدرسة السياقية( ملؤسسها جون روبرت فريث
بقها من ، وما تبعها وس...( -7195) مدرسة النحو التوليدي التحويلي لصاحبها أفرام نعوم تشومسكي

على اختالف  هذه املدراس والنظرايت تنظرايت ودراسات يف جمال اللغة واللسانيات احلديثة، فقد زاد
لكبري من املدارس ا العدد . وهذاةاللسانيات احلديث سبعني مدرسة ونظرية يف ها ومؤسسيها عنئمنش

 االكتشافات احلديثة من األجهزةوالنظرايت اللسانية يعكس حالة االندماج واملواكبة لتطورات العصر يف 
لدقيقة واألدوات املساعدة على دراسة اللغات واللهجات وحتليل مكوانهتا ودقائقها وبيان خصائصها ا

، وما يربطها بغريها من اللغات املنحدرة من اللغة األساسية )لغة واكتشاف وظائفها ووصف تركيبها ومميزاهتا
 األم(. 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



2 
 

مدخال هاما للغوص يف أعماق اللغة العربية للكشف عن أسرارها البيانية تعترب اللسانيات احلديثة  
، مع مراعاة أصالتها العربية واترخيها ووظائفها الكامنة، والتعمق يف فهم قواعدها وخواصها بشكل أفضل

للغة قائمة احلديثة هلا ارتباط وثيق ابجملتمع والناس، مما جيعل تفسرياهتا وتعليالهتا العتيد. إذ أن اللسانيات 
وهذا  على أسس منطقية علمية وواقعية يف الوقت ذاته؛ ألن هذه الدراسات موجهة للغة ذاهتا ولذاهتا.

بني أصالة  اللغة العربية، وجعلها حلقة وصل بدوره جيعل للسانيات احلديثة سبيال ممهدا يف تطبيقها على
 املاضي وإبداع احلاضر.

  
 "Contextual theoryحلديثة جند أن "النظرية السياقية "لسانية اوابلنظر إىل املدراس والنظرايت ال 

ات القرن العشرين من أهم النظرايت وأشهرها يف جمال اللغة. حيث اليت ظهرت على يد فريث يف مخسين
تعىن ابجلانب الداليل للغة الطبيعية  قامت هذه النظرية على خالصة النظرايت واملدارس السابقة. كما أهنا

ي وسيلة للتواصل االجتماعي. وقد عمل فريث على فهم عناصر اللغة وحمتواها إىل تقسيم من حيث ه
 سياقات كي تؤدي نظريته وظيفتها يف الكشف عن دالالت الكالمجمموعة من النظريته السياقية إىل 
وتتمثل هذه السياقات اليت وضعها فريث يف: )السياق اللغوي، والسياق العاطفي،  .واخلطاب يف لغة ما

وتعترب النظرية السياقية من أكثر النظرايت موضوعية ومقاربة للداللة؛  وسياق املوقف، والسياق الثقايف(. 
ق بتحدد داللة وذلك ألهنا ال تعري للكلمة أي معىن أو داللة إال إذا وضعت يف سياق ما، ويقوم هذا السيا

ولعل  .واأللفاظ اتالكلم  حتديد املعىن الدقيق والكامن يفالكلمة ومعناها. وهذا ما تسمو إليه اللغة يف
، وإمنا االعتناء ابملوقف أيضا. )السياق اللغوي( أبرز ما مييز النظرية السياقية ليس اعتنائها ابلكالم فقط

 "لكل مقام مقال".   ، حيث قالوا:)املقام( وهو ما يصطلح عليه عند علماء البالغة
 

على شعر الشاعر  الدراسة بتطبيق السياق اللغوي من النظرية السياقية وسيقوم الباحث يف هذه 
؛ وذلك ألن حممود درويش، شاعر الثورة والوطن الذي كرس حياته يف الدفاع عن وطنه املسلوب ابلكلمة

قال حلسان بن  -صلى هللا عليه وسلم–قاومة واجلهاد، فقد ورد أن النيب الشعر أسلوب من أساليب امل
 .7الغطاريف على عبد مناف، وهللا لشعرك أشد عليهم من وقع السهام، يف غبش الظالم" ج  اثبت: "هي   

 .9قدس معك"سان يف موضع خخر: "اهجهم، أو هاجهم، ورو  الحل -صلى هللا عليه وسلم–وكذلك قوله 
ذكر الشعراء ما للسان من أثر على األعداء كأثر السيف والرمح، كقول الشاعر عبد قيس بن خفاجي  وقد

 : 1الربمجي

                                                           
 . 911: 7. )حتقيق( عبد السالم حممد هارون. القاهرة: مكتبة اخلاجني. البيان والتبني. 7115اجلاحظ، أيب عثمان عمرو بن حبر.  7
ابب مرجع النيب صلى هللا عليه وسلم . كتاب املغازي. فتح الباري يف شر  صحيح البخاري. 7159العسقالين، أمحد بن علي بن حجر.  9

 . 157: 1من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة وحماصرته إايهم. 
 .781: 7 .7115اجلاحظ.  1
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 الي  ق  ص   ا  ب  ض  غ  و   ا  ئ  يـ  ر  ب   ا  ض  ر  ع   ت   اـــب  ائ  ــللنَّ  ت  د  د  ـــع  أ   ت  ح  ب  ــــص  أ  و 
 والــــــس  ا ع  ــــــــــن  الق   ل  ــــــــي  و  ط   ا  حم   ر  و   ان  ن  الس    د  ـــــح  ك    ان  ـــس  ل   ع  ـــق  و  و  

 :1وكذلك قول طرفة بن العبد
 م  ل  الك   ب  غ  ر  أ  ك    ل  ي  ص  األ   ـم   ـل  والك   ك  ان  س  أو ل   ك  ف  ي  س   ام  س  حب   

فبذلك يتبني لنا دور  .بو ل واحلر از بيان دور اللسان والشعر عند الن وغريها الكثري من أقوال الشعراء يف 
سه للحقائق، وإظهار يالشعر يف مقاومة االحتالل من خالل بيان جرائمه وإرهابه، وكشف زيفه وتدل

ا كان شعر حممود درويش من ذاك الشعر املقاوم واملناضل إذ أصحاب احلق الذين يطالبون ابلتحرير واحلرية.
، الوقائع احلقيقة عن املعربة ت واملعاين األصيلةحافال ابلدالال فنجده يف سبيل الدفاع عن وطنه وأمته،

، واملعرب عن عاطفة جياشة صادقة، تنبض ابألمل والقهر واحلرمان، لذلك ثوري واملقاومسلوب الاملتسمة ابألو 
يظهر بصورة كبرية تلك املعاين والدالالت الكامنة يف نفس الشاعر وبني سطور الشعر واليت حتتاج إىل 

طلبها وإظهارها بصورة تتناسب مع رو  العصر وتطوره. فكان ال بد للباحث أن غواص ماهر جيد يف 
يف  يلتجئ إىل النظرايت اللسانية احلديثة؛ لتساعده على الكشف عن الدالالت واملعاين اإلبداعية اجلميلة

 .شعره
 
 مشكلة البحث  1 .2

قيمة عالية يرجع إليه الباحثني والدراسني يف شىت اجملاالت؛  ذوسجل ، و مرخة العصريعترب الشعر 
للسان والشواهد اللغوية. إذ أنه صناعة تعرب عن طبيعة اليستقوا منه احلوادث التارخيية واملواعظ اإلرشادية 

ن تقاهنا للغة. فهو يكشف عن احلالة االجتماعية والسياسية والثقافية يف زمن ماملتكلم به، ومدى تطورها وإ
األزمان؛ لذلك جند الباحثني والدراسني يعكفون على دراسة الشعر من مجيع أبعاده الزمانية واملكانية اليت 

أضافتا عليه صبغة متيزه عن غريه من األشعار. فهو بال شك   وثيقة هامة وقيمة تراثية حيتفظ هبا و أثرات فيه 
 األجيال على مر التاريخ. 

 
فإن الباحث قد أرسى قلمه على شعر  راء العصر احلديثومن خالل اطالع الباحث على شع

 نفوس األمة الشاعر حممود درويش، ذلك الشعر الذي يعرب عن فرتة زمنية وبقعة مكانية هلا كبري األثر يف
ذلك ألنه يتناول فرتة من فرتات الصراع العريب اإلسرائيلي وهي فرتة "إنتفاضة األقصى"  العربية واإلسالمية؛

ين من ، واليت تعااإلسالمية م، إضافة إىل البعد املكاين وهو أرض فلسطني العربية9111ت عام اليت انطلق
 . وهبذا فإنإلمياهنم بعدالة القضية الفلسطينية على تعاطف املسلمني أينما كانوا ظلم االحتالل، وقد حازت

شعر الشاعر حممود درويش يعترب مسرحا هاما يعرض فيه الشاعر احلالة النفسية واالجتماعية والثقافية 

                                                           
 .789: 7. 7115اجلاحظ.  1
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يف  للشعب الفلسطيين، فضال عن أنه شعر ثوري وطين وحترري يعكس طمو  وخمال الشعب الفلسطيين
 .احلرية والتحرير

 
وعية، كما أنه من خالل يش ودواوينه دراسة متأنية وموضو ر لقد قام الباحث بدراسة شعر د 

مراجعة األحباث والدراسات اليت تناولت حتليل شعر درويش ودراسته، فقد الحظ الباحث أن الشاعر 
الشعراء السابقني،  استخدام استخدم الكثري من الكلمات والعبارات واملصطلحات استخداما خيتلف عن

تميز به هذا األسلوب من جتديد يف مذاهب وهذا االستخدام أدى إىل تغري يف األسلوب األديب، ورغم ما ي
الشعر ليصبح مسرحا كبريا حيمل كل أعباء األحداث وتقلباهتا يف كل زمان  وترقيةالشعر، وانعكاسا لتطوره، 

إلتباسا على القارئ؛ بسبب اختالف الكلمات والعبارات غموضا و  ومكان، إال أننا جند يف بعض األحيان
اق ما، أي أن تلك الكلمات أو األلفاظ هلا استعمال خخر خيتلف عن ستقلة عما تكون عليه يف سيامل

الناس، وهو السر يف  ةعام استعمال الشاعر هلا؛ ولذلك أدت إىل داللة ومعىن جديد غري شائع عند
اجلمال الشعري، واألثر النفسي الذي يرتكه عند القارئ أو السامع، واليت نطلق عليها املعاين الثانوية أو 

دراسة األسلوب اجلديد الذي عىن كما يسميها البالغييون. وهبذا فإن الباحث يعكف على معىن امل
استخدمه الشاعر يف دواوينه، والبحث يف دالالته ومعانيه اليت نتجت عنه من خالل عرضه وتطبيقه على 

لية واملرتابطة النظرية السياقية، واليت تعتمد على حتليل النص األديب ابعتباره جمموعة من السياقات الداخ
  بعضها ببعض، وهذا يكشف لنا داللة األسلوب اجلديد يف شعر درويش. 

 
 أسئلة البحث 1. 3

إلجابة عنها يف ؛ من أجل اتالية للبحثمن خالل مشكلة البحث السابقة فإن الباحث يضع األسئلة ال
 أثناء عرضه وحتليله. وتتمثل هذه األسئلة يف اآليت: 

 ؟ واملعاين البالغية اليت أضافها السياق اللغوي للدرس الصويت يف شعر حممود درويش الدالالت ما .7
 يف شعر حممود درويش؟  نحوية واألبنية الصرفيةالرتاكيب ال السياق اللغوي على داللة ما أثر .9
السياق داللة ، و مشاعرهعن أفكاره و ما األساليب البالغية اليت عرب من خالهلا الشاعر حممود درويش  .1

 ؟اللغوي عليها
 
 أهداف البحث  1 .4
 يهدف هذا البحث إىل: 

 . الدالالت واملعاين البالغية اليت أضافها السياق اللغوي للدرس الصويت يف شعر حممود درويشحتديد  .7
 . سياق اللغوي على داللة الرتاكيب النحوية واألبنية الصرفية يف شعر حممود درويشبيان أثر ال .9
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داللة السياق ا الشاعر يف عرض أفكاره ومشاعره، و دمهعرض وحتليل األساليب البالغية اليت استخ .1
 .اللغوي عليها

 
 أمهية البحث  1. 5
اللسانيات احلديثة، حيث تعترب  اليت تعد إحدى أهم النظرايت يفالدراسة النظرية السياقية  تتناول هذه. 7

أعمال اللغة  يفأكرب. إذ من خالهلا يتم الولوج اللسانيات احلديثة أسلواب جديدا يف فهم اللغة بشكل 
والوصول إىل مكنوانت أسرارها والتعرف على خصائصها ومزاايها، ابإلضافة إىل الكشف عن وظائفها 

اللسانيات احلديثة هتدف يف األساس إىل دراسة اللغة يف  تركيبها وبيان مدلوالهتا اللغوية. كما أنووصف 
ذاهتا ولذاهتا، بعيدا عن الطريقة الكالسيكية يف فهم معانيها ومضامينها. هلذا فإن أمهية هذه الدراسة تكمن 

هتا للتطورات احلاصلة يف جمال األدوات الفكرية واألجهزة الدقيقة واالكتشافات احلديثة، ايف حداثتها ومراع
 .لى حتليل اللغة وفهم خصائصها بشكل أفضلليت تساعد بدورها عوا
كما أن دراسة شعر الشاعر حممود درويش يضفي على البحث قيمة أدبية كربى، حيث إن املكانة . 9

الرفيعة اليت حيتلها الشاعر يف نفوس القراء وخاصة الباحثني واألدابء، جيعل من هذا البحث أمهية كربى. 
األسلوب، وتعبري عن طمو  وخمال يف هذا الشعر من صدق يف العاطفة، وسالسة  وذلك ملا يتسم به

شعر ثوري محاسي خياطب القلوب وحيرك األفئدة، كما أنه قريب من الشعوب احلرة، إضافة إىل أنه 
 النفوس. ومبثل هذا الشعر جيعل للبحث مكانة خاصة يف الرتاث األديب. 

ف للقارئ الدالالت واملعاين العميقة يف شعر حممود درويش. . تكمن أمهية هذا البحث يف أنه يكش1
وذلك مبا طرأ من تطورات وتغريات يف أساليب التعبري والتصوير من جهة، ومن جهة أخرى استخدام 
الطرق احلديثة واملتمثلة يف النظرية السياقية يف الكشف عن تلك الدالالت واملعاين املكنونة يف الكلمات 

لتطور يف أساليب التعبري عند الشاعر والتطور يف طرق الكشف عن تلك األساليب جيعل واأللفاظ. وهذا ا
ويف علوم اللغة العربية بشكل  ،عاماللسانيات احلديثة بشكل  مة أدبية وأمهية كربى يف جمالمن البحث قي

 . خاص
 مناهج البحث 1. 6

على تبين الطريق املستقيم يف الوصول إىل  حث عدة مناهج علمية، تساعديستخدم الباحث يف هذا الب
 النتائج وحتقيق الغاايت املرجوة من هذا البحث، فمن هذه املناهج:

 
 املنهج االستقرائي 1. 6. 1

يعترب هذا املنهج من املناهج العلمية واألدبية الضرورية ألي دراسة كانت، فهو يعتمد ابلدرجة 
واملراجع املناسبة هلذا ، وذلك ابلرجوع إىل املصادر دقيقة واثقبةوضوع املراد دراسته قراءة األوىل على قراءة امل
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إىل  هموتنسيقها يف البحث بدءا  من األاملوضوع وترتيبها  تصل اإلشارة إىل املعلومات اليت تمث املوضوع،
 هم، لتكون هذه املعلومات على درجة عالية من الدقة واملوضوعية.امل

 
 :املنهج االستقرائي التجرييبخطوات 

أما عن خطوات املنهج االستقرائي التجرييب: فهي كثرية، وخيتلف العلماء فيما بينهم يف األخذ هبا،   
 :لكن خطواته األساس تتمثل يف أربع خطوات، هي

واملالحظة على نوعني: األول:  .املالحظة املشاهدة، أو الرصد والتتبع لتصور الظاهرة موضوع البحث: 7
املالحظة املقصودة: وهي االهتمام بنص أو، أو معلومة معينة يرى الباحث أهنا تساهم يف توفري بياانت 
دقيقة تساعد يف عملية البحث. والثانية: املالحظة البسيطة: وهي اليت يستنتجها الباحث دون إعمال 

 يف شيء خخر.العقل فيها، أو اليت أتيت فجأة أثناء البحث 
. الفروض: جمموعة من األفكار اليت يفرضها الباحث ويتوقعها، واليت تساهم يف الوصول إىل تفسري معني 9

مرحلة الوصف إىل مرحلة  للمنهج االستقرائي قد يقبل هذا التفسري أو يرفضه، فالباحث هنا يتجاوز
ميكن أن يكون تفسري ا هلذه الظاهرة أو  التفسري، وبيان الروابط بني الظاهرة وغريها، ويضع من الفروض ما

ذلك احلدث، ويقوم الباحث بتصفية هذه الفروض واستبعاد ما ال يصلح منها حىت ال يبقى لديه إال فرض 
واحد يصلح تفسري ا للظاهرة، وهو ما ي عرف عند املسلمني بتنقيح املناط أو دليل السرب والتقسيم، وقد مساه 

 .االستبعادفرنسيس بيكون مبنهج احلذف و 
حيث يقوم الباحث ابختبار صحة الفرض الذي ترجح لديه من حيث تالزمه مع الظاهرة أو  :التجريد. 1

  .احلديث يف كل األحوال وجود ا بوجوده وعدم ا بغيابه، وهو ما ي عرف ابلدوران عند األصوليني
مع هذه النتائج اجلزئية املتناثرة و . 1 يصاغ منها قانون كلي تبىن عليه املعارف، تقنني النتائج اجلزئية، حبيث جت 

ا للحكم العقلي الكلي؛ ألن القضااي احلسية ال تكون إال جزئية  وهكذا يصبح العلم احلسي اجلزئي أساس 
وال سبيل إىل صدق القضية الكلية يف جمال الطبيعيات إال من خالل التجريب للجزئيات احملسة املشاهدة 

 ، والطفو وغريها.مثل قوانني اجلاذبية، والنسبية
 

ومن خالل هذا املنهج فإنه سوف يتم الرجوع إىل املصادر واملراجع اليت تناولت النظرايت اللسانية 
ية ياقعرف أكثر على منهج النظرية السعامة، والنظرية السياقية بشكل خاص. وهو ما يسمح للباحث ابلت

اخلالصة بدقة والوصول إىل النتائج و  ،الشعريةوخصائصها ومزاايها اليت تساعد بدورها على حتليل النصوص 
وقد استخدم الباحث بعض املصادر األجنبية واملرتمجة إىل العربية يف وموضوعية وأكثر نفعا وفائدة. 

 (linguisticكتاب  :، فمن تلك املصادرالبحث، وخاصة فيما يتعلق ابجلانب النظري للدراسة
analysis as a study of meaning اللغوي كدراسة للمعىن( جلون روبرت فريث وهو ( )التحلل

كتاب )اللغة( جلوزيف فندرس وترمجة عبد احلميد الدواخلي، وكتاب ) علم اللغة العام( و  غري مرتجم،
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لفردينان دي سوسر وترمجه للعربية يوئيل يوسف عزيز، كتاب )دور الكلمة يف اللغة( لستيف أوملان وقام 
الداللة أصوله ومباحثه( ملنقور عبد اجلليل، وكتاب )مبادئ اللسانيات( برتمجته كمال بشر، وكتاب )علم 

أمحد حممد قدور، وغريها الكثري من املصادر واملراجع اليت مت استقراؤها واإلشارة إىل ما خيدم عملية البحث 
 .هذه، وهو ما مت بيانه يف الفهرس

  
واوين الشعرية والدراسات اليت كما أنه من خالل هذا املنهج أيضا سوف يتم االطالع على الد

تناولت هذه الدواوين، وبيان طبيعة هذه الدراسات وصلتها ابلدراسة احلالية، إذ قد تفيد الباحث بشيء 
الوصول إىل النتائج بيسر  ها منناهم يف إثراء هذه الدراسة، ومتك  من املعلومات واملعطيات األساسية اليت تس

مت استقراؤها هي: )حالة حصار، ال تعتذر عما فعلت، كزهر اللوز أو ، فكانت تلك الدواوين اليت وسهولة
، حيث إن عملية استقراء تلك الدواوين هي مبثابة اختار للقصائد الشعرية اليت حتتوي على شواهد أبعد(

موضوعات الدراسة، واختيار ما يتناسب مع طبيعة الدراسة وهدفها يف تسليط الضوء على القضية 
خمال الشعب الفلسطيين وتطلعاته حنو احلرية والتحرير ورفض الظلم الواقع عليه من قبل  الفلسطينية ووصف

 االحتالل الصهيوين.
 

 املنهج الوصفي التحليلي 1. 6. 2
احلديثة الذي يدخل حتت لوائه الكثري من املناهج و املنهج الوصفي التحليلي من املناهج القدمية 

العلمية واألدبية، حيث إن أي دراسة علمية أو أدبية حتتاج إىل مثل هذا النوع من املناهج، فهو بدوره 
يعتمد على حتليل املعلومات واخلصائص اليت تتصل بدراسة ما، مث يتم تنظيم تلك املعلومات اليت مت حتليلها 

 . : الت فسري، واالستنباط، وهذا املنهج يسري من خالل مرحلتنييف البحثبشكل منظم ومرتب 
: التفسري: وهو هنا مكمل لعملية االستقراء، فالباحث من خالله يعمل على تفسري الشواهد الشعرية أوال  

من  وحتليلها وبيان مضموهنا، وبيان العالقة املرتابطة بني الشاهد والسياق العام للقصيدة الشعرية، بدءا
التامة املعىن، وانتهاءا إىل القصيدة الشعرية  النظر إىل املفردات واأللفاظ مستقلة، ومرورا ابجلمل والرتاكيب 

االختالف والتشابه،  أبرز بعضها البعض، وبيان الناجتة وربطها ع املعطياتكوحدة واحدة ومرتابطة، مث مج
 عملية التأثر والتأثري بينها.مدى و 
وبعد عملية التفسري وحتليل األلفاظ والرتاكيب واملضمون العام للقصيدة أو العمل األديب،  ا : االستنباط:نياث

أتيت عملية االستنباط واستنتاج الدالالت واملعاين من خالل ربط العمليات السابقة ببعضها البعض، 
د بفرط الذهن واستخالص النتائج منها، فاالستنباط هو استخراج املعاين والدالالت من النصوص والشواه

 وقوة القرحية وإعمال الفكر وتكرار النظر ودقته.
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من املناهج اليت استخدمها اللسانيون يف دراساهتم اللغوية. األمر الذي ساعدهم  تحليلياملنهج الف 
يف الوصول إىل النتائج والتعميمات عن مسات اللغات وخصائصها ومكوانهتا الرتكيبية. حيث إن هذا املنهج 

خدامه يف وصف النصوص الشعرية وحتليل كلماهتا وألفاظها، وبيان صفاهتا ومزاايها من أجل سيتم است
هذه الدراسة يف الكشف عميقة واملكنونة يف سرائرها. وهي ما تسمو إليه الوصول إىل املعاين والدالالت ال

، إذ أن النظرية السياقيةالل عرضها على من خ أللفاظ واألساليباليت حتملها هذه اواملعاين  دالالتعن ال
هذا املنهج يقوم بدور حتليل القصائد الشعرية اليت مت اختيارها أثناء عملية االستقراء، ووصف تلك القصائد 
بتوضيح املعىن العام منها، مث الولوج يف بيان موضع الشاهد فيها وشرحه وبيان عالقته ابملعىن العام، وأثر 

 يف القصيدة.السياق الشعري عليه، ودالالت ذلك 
 
 املنهج السياقي 1. 6. 3

وهو املنهج الذي تعتمد عليه النظرية السياقية، وهو دراسة بنية الكلمة من خالل وضعها يف سياق 
ما، ودراسة هذا السياق ككل متكامل ال ينفصل أحد مكوانته عن اآلخر؛ وذلك للوصول إىل املعىن 

واجلمل. وقد أشار الباحث إىل هذا املنهج عند احلديث عن الدقيق والداللة األصيلة لأللفاظ والكلمات 
، ومبادئها اليت تقوم عليها ،ومنهجها يف الدراسة ،النظرية السياقية أثناء البحث. حيث بنيَّ أصول النظرية

 وأقسامها، وغري ذلك. 
 

اللغوي( دون وقد اقتصر الباحث يف املنهج السياقي على اجلانب اللغوي من النظرية، أي )السياق  
التعرض ألي سياقات أخرى يف النظرية، إذ أن النظرية تعتمد على أساسني، مها: السياق اللغوي الداخلي 
)سياق النص(، والسياق غري اللغوي اخلارجي )سياق املوقف(. ابإلضافة إىل السياق الثقايف والسياق 

اللغوي، فهو يتكون من جمموعة من  أما فيما يتعلق ابلسياق العاطفي اللذين مت إضافتهما فيما بعد.
الوظائف أو السياقات، وهي: )السياق الصويت، والسياق املعجمي، والسياق الصريف، والسياق الرتكييب(، 

 الذي يعتمد على السياقات السابقة جمتمعة. )البالغي( إىل جانب السياق الداليل
 
 منهج الباحث 1. 6. 4

 وذلك على النحو اآليت: خطوات،  فهو يسري يف مخس أما منهج الباحث يف هذا البحث
وهي احلدود  ستقراء موضوعات املباحث اليت سيتم دراستهاهذه اخلطوة اب يف الباحث يقوماخلطوة األوىل: 

ابإلضافة إىل التعريف ابلشاعر حممود دوريش  اللغوية للبحث )الصوتية، والصرفية، والنحوية، والبالغية(،
لكثرة املصادر واملراجع اليت  وذلك ؛سيطة خمتصرة هلا يف اجلانب النظريذكر إشارة ب، مع والنظرية السياقية

، وقد أشار الباحث إىل تلك املصادر واملرجع يف تناولت تلك املوضوعات يف كتب مستقلة ومفصلة هلا
 التحليل.ابإلضافة إىل استقراء الدواوين الشعرية الثالثة اليت يتم فيها البحث و  .املكان املناسب
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اختيار جمموعة من القصائد أو املقاطع الشعرية وتثبيتها وم الباحث بعد عملية االستقراء يق :اخلطوة الثانية 
 وكان منهج الباحث يف اختيار عينات القصائد من دواوين الشاعر الثالثة يعتمد على احتوائها يف البحث،

املوضوع العام للقصيدة، إذ يرى الباحث أن هناك  إىل طبيعة على الشاهد اللغوي يف الدراسة، ابإلضافة إىل
، وكما كان سبب اختيار الباحث لعدد حمدد من العينات بعض القصائد غري مناسبة للدراسة يف هذا املقام

إىل قدرة  هو جتنب التكرار يف موضوعات القصائد، وعدم اإلطناب اململ للقارئ واملخل للدراسة، إضافة
 الوفاء ابلغرض املطلوب للدراسة والتحليل.ارة على العينات املخت

 
ئد واملقطوعات الشعرية، من خالل جعل كما قام الباحث بتحديد موضع الشاهد يف القصا  

اختصارا و شاهد؛ الوصول إىل ال وذلك تسهيال على القارئ يف ؛أي )خبط غامق( Bold الشاهد على شكل
)الرابع واخلامس( أي: اجلانب  الذهن. وكان ذلك النهج يف البابنييف الوقت واجلهد، وأكثر نفعا وتعلقا يف 

؛ اجلانب الصويت فلم يستخدم الباحث هذا النهج النحوي والصريف، واجلانب البالغي، أما )الباب الثالث(
ألن هذا الباب قائم على دراسة األصوات الصامتة )احلروف( والصائتة  ؛وذلك لتعذر ذلك يف هذا الباب

( إذ ال ميكن حتديد تلك احلروف واألصوات يف الكلمة دون سواها من احلروف األخرى، إضافة )احلركات
إىل كثرة تلك احلروف واحلركات يف القصيدة أو املقطوعة الشعرية الواحدة؛ لذا خثر الباحث أن يرتك الباب 

ء إليه؛ لوضوحه الثالث كما هو دون حتديد ملوضع الشاهد الدقيق، غري أن القارئ من السهل االهتدا
 ومعرفته الشاملة ملا يريده الباحث منها.

، هبدف بيان املعىن واثقبة وشاملة تفيضةدراسة مس واليت تتمثل يف حتليل ودراسة العينات :وة الثالثةاخلط 
ابملصادر واملراجع املناسبة واليت  مستعينا عليها، العام واملوضوع الذي تتحدث عنه تلك العينات )القصائد(

 ختدم الباحث.
تقوم على بيان الدالالت واملعاين البالغية والبيانية اجلديدة، من خالل االعتماد على املنهج  اخلطوة الرابعة:

 ائد أو املقاطع الشعرية املختارة، وذلك بعد شر  تلك العينات وبيان املعىن العام هلا.السياقي يف حتليل القص
جدول يظهر فيه أبرز النتائج )الدالالت( اليت مت استنتاجها أثناء يف هناية كل ابب يقوم الباحث إبعداد و 

فائدة عظمى  إلجيازلسهولة الوصول إليها والوقوف على هيئتها، كما أن ل التحليل للمباحث املدروسة؛
  من غريه. هن القارئ، وأكثر تذكراأكثر تعلقا يف ذ ومنفعة كربى، إذ هو

حيث قام الباحث بوضع  الباب السادس،يف  ج وتنظيمها وترتيبهااخلطوة اخلامسة: تتمثل يف مجع النتائ
 لبنود بعدد أسئلة البحث، أي ثالثةالنتائج اخلاصة بكل سؤال من أسئلة البحث يف بند خاص، وكانت ا

عبارة عن نتيجة للسؤال يف بند واحد، مث ساق هو بنود، فذكر الباحث السؤال ابإلضافة إىل اهلدف الذي 
املتعلقة بكل بند، أي بكل سؤال وهدفه؛ لكي يسهل على القارئ معرفة النتائج اخلاصة بكل النتائج 

التايل يبني مناهج البحث اليت سار الباحث  والشكل سؤال، دون ل ب س  أو اختالط عليه يف االهتداء إليها.
 وفقها يف عملية البحث والدراسة.
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 باحث يف الدراسة( مناهج البحث اليت سار عليها ال 7. 7الشكل )

 
 حدود البحث 1. 7

، وحدود وحدود موضوعية ،ةحدود مكانيو  ،حدود زمانية :البحث إىل قام الباحث بتقسم حدود
اقعة ما الفرتة الو  الدواوين الشعرية اليت قاهلا الشاعر يف . حيث اقتصر الباحث يف احلدود الزمانية علىلغوية

لدى الشعوب العربية  (انتفاضة األقصى)، وهي الفرتة اليت يطلق عليها م9118م وعام 9111بني عام 
 واملسلمة.

 
هذه الدراسة غرية مقتصرة على مكان معني وحمدد، وذلك بسبب أن الشاعر  فاحلدود املكانية أما  

 كان متنقال بني وطنه واملهجر، إذ أن جلَّ حياة الشاعر كانت يف املهجر، وبعد مسا  االحتالل الدخول
إىل الوطن األم جاء الشاعر إىل فلسطني، فكان يتنقل بينها وبني األردن مكان اإلقامة وغريها من دول 

ر س يف الوطن واملهجر.  العامل، فالشاعر قام بتدوين قصائد الدواوين اليت سوف ت د 
 
الواقعة ما  ةالشاعر يف الفرت  كتبهاباحث الدواوين الشعرية اليت  تناول فيها ال احلدود املوضوعيةيف و 

 ، حيث تعترب هذه الدواوين من األشعار احلديثة اليت قاهلا الشعر قبيل وفاته9118و 9111بني عامي 
( و)ال تعتذر عما 9111 وتتمثل هذه الدواوين يف: )حالة حصار أثناء انتفاضة األقصى.أي  9115عام 

كما اقتصر الباحث على السياق اللغوي من النظرية   .(9118 و أبعد( و)كزهر اللوز أ9111 فعلت

مناهج البحث

منهج الباحث

االستقراء

االختيار

التحليل

لةاستنباط الدال

بيان النتائج

منهج النظرية
السياقية

السياق الثقايف السياق اللغوي السياق اللغوي

السياق الصويت

يالسياق املعجم

السياق الصريف

ييبالسياق الرتك

يالسياق البالغ

الوصفي 
التحليلي

التفسري

االستنباط

االستقرائي

املالحظة

الفروض

التجريد

ئجتقنني النتا
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، وهذا السياق اللغوي يشتمل وضعها فريثالسياقة يف حتليله لألشعار دون اللجوء لغريه من السياقات اليت 
على جمموعة من السياقات، وهي: السياق الصويت، والسياق الصريف، والسياق النحوي، والسياق 

لباحث يف هذا املقام يعمل على حتليل ودراسة شعر حممود درويش من وا .املعجمي، والسياق الداليل
يدخل ضمن السياقات  ى أنهالباحث رأ خالل هذه السياقات ابستنثاء السياق املعجمي؛ وذلك ألنَّ 

؛ ، وخاصة يف الفصل الثاين من الباب الرابع وهو )اجلانب الصريف(بصورة غري مباشرة األخرى أثناء التحليل
 وضعه يف ابب مستقل.و  ذكره ر الباحث عدملذا فقد خث

 
ع فقد سارت على هنج الدراسات اللسانية احلديثة ابالعتماد على مجي احلدود اللغوية للبحث،أما 

مستوايت اللغة؛ من أجل اخلوض يف أعماق اللغة والوصول إىل أسرارها وخباايها من الدالالت واملعاين 
: الداللة الصوتية، والداللة وم بدراسة اجلوانب اللغوية التاليةحيث إن الباحث سيق الدقيقة والثانوية،

 الصرفية، والداللة النحوية، والداللة البالغية، وهي موزعة على األبواب )الثالث، والرابع، واخلامس(
  .، إذ ال داع من تكرارها وذكرها يف أكثر من موضعيف هيكل البحث يتالدقيق هلذه اجلوانب أي تفصيلالو 

 
لكثرة  للمباحث الرئيسة؛ وذلك الثانوية )الفرعيات( سبب اختيار الباحث ملوضوعات الدراسةأما 

ألمهيتها وقيمتها يف اللغة، ولقدرهتا على متييز جودة األعمال و   الدراسات التعليمية والتحليلية،دوراهنا يف
فهي تعدُّ عماد الدراسات  ،دابءاألدبية من ردائتها، إضافة إىل انتشار استخدامها بني الكتاب والشعراء واأل

وان شىت وتعكس مهارة األديب أو الشاعر وقدرته يف إخراج النص بصورة منمقة وحمسنة أبل العربية وفنونه،
يف  ؛ لتكون هدفا لدراستهيف دراسته هذه الفنون لذلك حاول الباحث أن ي ل م بتلك .من تلك الفنون

أما عن سبب عدم فهرسة الباحث لألشعار، فقد رأى  .الكشف عن الدالالت واملعاين العميقة الثانوية
لذا فاإلشارة  الباحث عدم جدوى ذلك؛ ألن الباحث استخدم معظم قصائد الدواوين الشعرية الثالثة،

الرجوع إليها فالدواوين  ، ومن أرادبسبب التكرار إليها مرة أخرى يؤدي إىل إضعاف القيمة العلمية للبحث
 متوفرة يف املواقع اإللكرتونية بشكل واسع.

 
 الدراسات السابقة  1. 8

كون الشاعر حممود درويش من رواد الشعر الوطين الثائر، ومن أعالم األدابء الذين ابلرغم من  
الرتاث الشعري الذي  ولكونامة والفلسطينية خاصة، روا أقالمهم يف الدفاع عن قضااي األمة العربية عسخَّ 

من الباحثني الذين تناولوا دراسة شعره  الكثري، فإننا جند تعجُّ ابملكتبات وحماضراته األدبية رتركه الشاع
دراسة مستقلة تظهر فيها اإلبداع الشعري، والتجديد الفين، والعمق الداليل الذي قصده الشاعر وأراده من 

كما عايشها يف جسده وروحه، ومستخدما  يف عرضها   ،وقلبه خالل عرض الوقائع اليت عايشها يف وجدانه
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تعزيز هوية القضية يف نفوس الشعوب  ورؤية مستقبلة واضحة ومعربة عن دور الشعر يف حديثةفنية أساليب 
 .على وجه اخلصوص العربية واإلسالميةو  العاملية عامة،

 
جانب اجملالت والبحوث العلمية املكتبات العربية اخلاصة والعامة، إىل ومن خالل النظر إىل 

املنشورة واملواقع اإللكرتونية، فلم جيد الباحث أي دراسة تتعلق ابلنظرية السياقية وخاصة السياق اللغوي 
منها قد تناولت شعر حممود درويش تناوال مباشرا. وهبذا فقد تعذر للباحث ذكر أي دراسة سابقة تتعلق 

ناك الكثري من األحباث اليت تناولت شعر حممود درويش يف إطار غري أن ه -موضوع الدراسة–هبذا البحث 
خخر غري إطار النظرية السياقية، وابلتايل فقد حرص الباحث على ذكر هذه الدراسات والتعرف على 

لدراسات حمتواها ومضموهنا، خمال يف ذلك أن تفيد الباحث يف دراسته هذه. وهو ما ميكن أن نضع هذه ا
، واليت تتعلق بصفة غري مباشرة مبوضوع البحث. وهذه الدراسات هلذا البحث لسابقةدراسات ايف مقام ال

 واألحباث موزعة حسب اآليت:
 

 الكتب املطبوعة 1. 8. 1
 ، بريوت: دار اهلالل. 9، طحممود درويش شاعر األرض احملتلةم، 7117النقاش. رجاء، 

األدبية والعلمية، ابدائ  من موطنه األصلي يستعرض الكاتب يف هذه الكتاب ملراحل حياة حممود درويش 
فلسطني، واليت كانت هلا األثر الكبري يف تكون شخصيته ومالحمه األدبية، مث تطرق الكتاب إىل اخلصائص 
الفنية اليت اتسمت به أشعاره يف تلك الفرتة، وأبرز املصادر اليت هنل منها الشاعر يف تكون خمزونه األديب 

قدرته على و األرض احملتلة،  عن له إبراز موهبته الشعرية وإظهارها جليا  يف الدفاعوالثقايف والذي أات  
استخدام الرموز املختلفة يف التعبري عن القضااي الوطنية اليت أملت ابلوطن احملتل، وهذا الكتاب ال يتصل 

بية اليت متيز هبا اتصاال  مباشرا  مبوضوع البحث، إال أننا سوف نستقي منه أبرز املالمح واخلصائص األد
 الشاعر حممود درويش من خالل حتليل أشعاره الوطنية الثائرة. 

 
. بريوت: املؤسسة تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش. 9117أبو خضرة، سعيد جرب حممد. 

 العربية. 
جاء هذا الكتاب يف ثالثة فصول، حيث خصص الكاتب الفصل األول للدراسة النظرية، فقد تناول فيه 
حياة الشاعر، والنقد، وعلم الداللة الوصفي. وفرق فيه الكاتب بني الداللة واملعىن مث جتاوزه إىل البحث 

تب حتليال للرموز اليت املعجمي وما فيه من دالالت ومعاين جديدة. ويف الفصل الثاين تناول يف الكا
استخدمها الشاعر يف شعره، وداللة هذه الرموز ومعانيها. أما الفصل الثالث فقد خصه الكاتب لألساليب 

 البالغية اليت تنوع يف استخدامها الشاعر يف عرضه ألفكاره وختيالته وصوره الشعرية. 
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م س للنشر ة إىل التسويةالتوراتيات يف شعر حممود درويش من املقاومم، 9118أشقر. أمحد،  ، دمشق: ق د 
 والتوزيع.

من عنوان هذا الكتاب، فإن القارئ يذهب به االحتمال إىل ورود الرموز والعالمات اليهودية يف شعر 
إىل  كتب اليهود وخاصة التوراة ليستقي منها مادته، وقد  من خالل رجوع الشاعر حممود درويش، وذلك

الحظ الكاتب كثرة استخدام الشاعر للرموز اإلسالمية واليهودية يف شعره، واليت أطلق عليها اسم 
)اليهمسالمية( أي الرموز املشرتكة بني اليهودية واإلسالمية، وهذه الكتاب يركز على هذا النوع من الرموز 

واألسباب اليت دعت الشاعر إىل استعماله بكثرة يف بعض شعره وخاصة يف قصيدته يف شعر درويش، 
"القرابن"، بعدما كان الشاعر يف شعره يدعو إىل الثورة واملقاومة ورفض الظلم، ومن خالل هذا الكتاب فإن 

ة اليت الباحث سوف يستقي منه ما يفيد حبثه يف حديثه عن الرموز، وأثرها اجلمايل على الصورة الشعري
 رمسها الشاعر لتكو  ن لوحة فنية فريدة.

 
 الرسائل العلمية  1. 8. 2

، فلسطني: التناص الديين والتارخيي يف شعر حممود درويشم، 9111أبو شرار. ابتسام موسى عبد الكرمي، 
 جامعة اخلليل. 

الوطيدة بني اقتباس عرضت الباحثة يف هذا البحث ملوضوع التناص من حيث مفهومه، وأنواعه، والعالقة 
الشاعر للصور والرموز اإلسالمية والتارخيية واليهودية ابملعىن الذي ي عرب عنه، مث قسمت الباحثة هذا البحث 

يف كل قسم عن نوع معني من اقتباسات الشاعر للرموز والصور وإثراء نصه  تإىل أقسام عدة، حتدث
غية موضع البحث، ابستثناء ما كان منها عند احلديث الشعري هبا، وهذه الدراسة مل تتطرق إىل الصور البال

عن الرموز والصور الدينية والتارخيية، واليت ميكن للباحث أن يستقي منها الدالالت واإلحياءات اليت ظهرت 
 للباحثة من خالل حتليلها لألشعار اليت ورد فيها تلك الرموز.

 
 ، األردن: جامعة الريموك. الشعريةخميلة حممود درويش م، 9115الدويري. أكرم أمحد علي، 

حتدث الباحث يف هذه الدراسة عن الروافد واملصادر اليت استقى منها الشاعر حممود درويش لي غذي هبا 
خميلته الفذة، من روافد دينية وعربية وأسطورية وغربية، وقدرة هذه الروافد على بناء صورة حممود درويش 

وص شعرية عربية صافية، فكانت هذه الدراسة يدور فلكها بعيدا  عن الشعرية، وقدرته على توظيفها يف نص
موضوع البحث الذي يتناوله الباحث، إال ما كان من بعض تلك الروافد اليت ذكرهتا تلك الدراسة، عن 

 طريق تناوهلا وتطبيقها على الدواوين الشعرية اليت سوف يتناوهلا الباحث. 
 

. دراسة ماجستري. الظل العايل" حملمود درويش دراسة دالليةقصيدة "مديح . 9171جربوعة، إميان. 
 اجلزائر: جامعة اإلخوة منتوري. 
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تتكوَّن هذه الرسالة من مدخل متهيدي وثالثة فصول، حيث تناولت الباحثة يف الفصل األول الدراسة 
إىل عالقة األصوات النظرية حول علم الداللة الصوتية، من حيث: صفاهتا، وأنواعها، وخمارجها، ابإلضافة 

البحث عن  املكررة املعاين، وداللة املقاطع الصوتية يف القصيدة. أما الفصل الثاين ففيه مبحثني، األول:
الداللة الصرفية لألفعال يف القصيدة، والثاين: البحث عن الداللة النحوية يف القصيدة، وذلك دراسة حتليلة 

الداللة املعجمية يف القصيدة، وفيه إحصاء لأللفاظ داللية. أما الفصل األخري فجاء للحديث عن 
والكلمات ذات داللة معينة، حسب نظام احلقول الداللية، مع بيان املعىن الوظيفي هلا داخل السياق 

 الشعري. 
 

 ، انبلس: جامعة النجا  الوطنية. دال البحر يف شعر حممود درويشم، 9177أمحد. مهما حممود أمحد، 
ه الرسالة إىل داللة البحر عند حممود درويش، وعالقة هذه الداللة ابلعمق التاريخ بني تطرق الباحث يف هذ

األرض واإلنسان، حيث أبرزت هذه الدراسة املعاين التقليدية للبحر، ابإلضافة إىل املعاين اليت ابتكرها 
بني املعىن املستحدث  يف وجدانه من أفكار ترتبط ارتباطا  وثيقا  حممود درويش، وعرب هبا عما جييش الشاعر 

والوطن، وميكن للباحث أن يستفيد من تلك الدراسة يف إبراز الصور الفنية والبالغية لرمز البحر، وبيان 
اجلمال البالغي واإلبداعي يف أسلوب الشاعر عند ربطه بني البحر والوطن، ومدى التماسك والتجانس يف 

 البعد التارخيي للقضية الفلسطينية. 
 

البىن الصرفية سياقاهتا ودالالهتا يف شعر حممود درويش قصيدة )العب النرد( . 9179فضيلي، أم السعد. 
 . اجلزائر: جامعة فرحات عباس. أمنوذجا

فصول، حتدثت الباحثة يف املقدمة أو )املدخل( عن نظرة القدماء  أربعةجاءت هذه الرسالة يف مقدمة و 
ا، وأوجه التشابه واالختالف بينهما. أما فصول الدراسة، فخصصت واحملدثني إىل بنية الكلمة وأقسامه

الباحثة الفصل األول للحديث عن اجلانب النظري للدراسة، وتتمثل يف: تعريف علم الصرف، وميزانه، 
والفرق بني الصرف واالشتقاق، وعالقة علم الصرف بعلم الداللة، وموضوعات علم الداللة، وأمثلة على 

الفصل الثاين فكان للدراسة التطبيقية على ، وغري ذلك مما يتعلق بعلم الصرف والداللة. أما الداللة الصرفية
علم الصرف، حيث مت فيه حتليل أبنية األفعال واألمساء مث املشتقات واملصادر؛ لبيان داللة ذلك على النص 

نص. ويف تطبيقها على الالشعري. أما الفصل الثالث فخ صص ألمساء املشتقاء من حيث التعريف واألنواع و 
جعلته الباحثة للداللة املعجمية الصرفية وفق طريقة احلقول الداللية، وذلك من خالل الفصل األخري 

 إحصاء األلفاظ وحتديد داللتها يف النص الشعري.
 

. رسالة ماجستري. املكان وحتوالت اهلوية عند حممود درويش. 9179عبد ربه، ليانة عبد الرحيم كمال. 
 ني: جامعة بريزيت.فلسط
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تدور هذه الدراسة حول عالقة املكان وحتوالت اهلوية عند الشاعر درويش، فجاء الفصل األول للحديث 
عن العالقة بني املكان واهلوية عن الفلسطينيني، والرتكيز على النكبة وعالقتها بفقدان األرض وإشكاليات 

اهلوية واملكان عند الشاعر داخل الوطن، وارتباط  املكان واهلوية. أما الفصل الثاين فريكز على حتوالت
املكان بذهن الشاعر وقدرته على وصف تلك األماكن واستيعاهبا يف شعره، وداللة ذلك على الب عد 

يف املنفى التارخيي هلوية فلسطني وأصالتها، وأما الفصل الثالث فيبحث يف حتوالت املكان عند الشاعر 
ظر الشاعر. وقد خلصت الدراسة إىل أتثري املكان على اهلوية الوطنية عند وداللة املكان وتغرياته يف ن

 الشاعر، وقدرة الشاعر على التعبري عن مجاليات املكان وداللته أبساليب فنية بديعة.
 

. االستعارات الكربى ودالالهتا يف أعمال حممود درويش. رسالة 9171طه، عقبة فاحل عبد اهلادي. 
 جامعة بريزيت.ماجستري. فلسطني: 

فصول، فالفصل األول خاص ابإلطار النظري، أما الفصل الثاين فكان جاءت هذه الرسالة يف أربعة 
الستعارات الدينية ودالالهتا، حيث بنيَّ الباحث أثر األداين يف األدب الفلسطيين، للجانب التطبيقي وهو ا

وامل الكامنة يف هذا التوظيف، ابإلضافة وأشكال توظيف درويش للنصوص الدينية املختلفة يف شعره، والع
إىل بيان داللة الرموز الدينية )اإلسالمية، املسيحية، التوارتية( يف سياقاهتا الشعرية. ويف الفصل الثالث 
االستعارت التارخيية املختلفة العربية واألجنبية كاستعارة طروادة وأوديسيوس، وحصار اببل، واهلنود احلمر، 

  الدين األيويب وغريهم، والبحث يف العالقة بني تلك الرموز وبني ما يشري إليه وامرؤ القيس، وصال
الشاعر، أي داللة تلك الرموز يف شعر درويش وربطه ابملشاهد اليومية. أما الفصل الرابع فجاء للحديث 

ة مثل: عن االستعارات األسطورية ودالالهتا يف شعر درويش كاألساطري السومرية والكنعانية واليوانني
العنقاء، وملحمة جلجامش، وطائر الفينق، وعشتار ومتوز، وغريها الكثري. مث ختم الباحث يف الفصل الرابع 

 اخلامتة واملالحظات النقدية. 
 
 املقاالت املنشورة  1. 8. 3

. غزة: جملة اجلامعة اإلسالمية. اجمللد صورة النكبة يف شعر حممود درويش. 9119السلطان، حممد فؤاد. 
 العاشر، العدد األول. 

تناول الباحث يف هذا املقال األاثر السلبية واإلجيابية للنكبة الفلسطينية على شعر درويش، فكان من أهم 
 السلبيات: فقدان اهلوية، واللجوء واملعاانة. أما اإلجيابية: فهي التمسك ابألرض، والشوق واحلنني للوطن،

أهم ما يزخر به شعر حممود درويش، وكان على الباحث أن  مود واملقاومة. فكانت تلك العناوينوالص
يبحث يف شعر درويش عن تلك املعاين، وبيان األساليب اليت استخدمها درويش يف التعبري عنها، والتطوُّر 

ية. حيث تدور تلك املعاين احلاصل يف التعبري من خالل مسرية الشاعر الشعرية على امتداد العقود املاض
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طينني والعامل أمجع، حول قضية واحدة وهي تعترب من أهم القضااي اليت ال تزال تشغل ابل املاليني من الفلس
 أال وهي ما يطلق عليها )النكبة( اليت خلَّفت املعاانة والتهجري والعذاب آلالف الفلسطينني حول العامل.

 
، غزة: جملة التارخيية والدينية واألسطورية يف شعر حممود درويش الرموزم، 9171حممد فؤاد،  ،السلطان

 جامعة األقصى، اجمللد الرابع عشر، العدد األول. 
حتدث الباحث يف هذه املقالة عن صورة واحدة من صور البالغة العربية، وهي صورة الرموز يف شعر حممود 

الرموز وهي: الرموز التارخيية، والرموز الدينية، درويش، وقد تطرق فيها الباحث إىل ثالثة أنواع من هذه 
والرموز األسطورية، وبني الباحث يف هذا املقال العالقة بني الواقع الذي عرب عنه الشاعر حممود درويش 

عض وبني الرموز اليت استلهمها من التاريخ والدين واألساطري القدمية، وذكر الباحث على تلك الرموز ب
ش، وهذا املقال ال يتطرق إىل صور البالغة األخرى من تشبيه واستعارة وجماز وكناية، دروي األمثلة من شعر

هلذا فإن هذا املقال يضفي على البحث جزءا يسريا  من املعلومات متمثلة يف كيفية توظيف الشاعر لتلك 
 الرموز.

 
جامعة القدس ، غزة: جملة البنية اإليقاعية يف جدارية حممود درويشم، 9177أبو محادة. عاطف، 

 (. 9املفتوحة، العدد اخلامس والعشرون )
جلأ الباحث يف هذا املقال إىل حتليل جدارية حممود درويش حتليال  فنيا  يربز فيه قيمة اإليقاع األديب وأمهيته 
يف النص الشعري، حيث أبرز الباحث املظاهر اليت يتكون منها اإليقاع البنيوي جلدارية حممود درويش، 

ه املظاهر تتمثل يف: األصوات، والتكرار، واجلناس، والبياض يف بعض صفحات الديوان، فكانت هذ
والتناص، والوزن، والقافية، وابلرغم من أن هذا املقال مل يتناول الصور البالغية اليت هي موضع الدراسة، 

 .يالتحليل النقدي للديوان الشعر  فإنه مما ال شكَّ منه، فإن املقال يفيد هذا البحث يف
 

، جملة إضاءات نقدية، العدد اخلصائص الفنية ملضامني شعر حممود درويشم، 9177جميدي. حسن، 
 الرابع، إيران: جامعة تربيت معلم بسبزوار. 

حتدث الباحث يف هذا املقال عن أبرز اخلصائص والسمات اليت متيز هبا شعر حممود دريش، ابعتباره شعرا  
العريب يف الظروف اليت تعصف هبا بعض البلدان العربية ظلما  وعدواان ، فكان عربيا  حديثا  خياطب الوجدان 

أبرز هذه السمات كما ذكرها الباحث هي: املقاومة، والتحدي، والقتل، والتشريد، والسجن، واالغتيال، 
ورفض املساومة، والصمود. حيث إن هذه اخلصائص جاءت معربة عما أصاب الوطن العريب عامة 

خاصة، فهو شعر وطين اثئر، وهذا املقال مل يتعرض إىل الصور البالغية اليت يريد الباحث  والفلسطيين
ثناء عملية دراستها يف حبثه، لكنها تسهم يف العملية النقدية للصور اليت أوردها الشاعر يف شعره، وذلك أ

 . تفسريالتحليل وال
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، العدد 99، جملة جامعة دمشق، اجمللد اللغة والتشكيل يف جدارية درويشم، 9171صاحل. عالية حممود، 
 الثالث، دمشق: جامعة دمشق. 

يف هذا املقال تعاجل الباحثة الظواهر اللغوية والتشكيلية جلدارية حممود درويش، وذلك من خالل حتليل 
وشر  املضامني اليت استوعبتها هذه اجلدارية، وبيان قدرة الشاعر على استخدام الرمز واألسطورة والصور 
الشعرية وبعض الظواهر اللغوية كالتناص واالقتباس والتكرار، واليت من شأهنا أن تضفي على النص مجاال  

ن ويف كل مكان، وهذا املقال من شأنه أن اوبياان  رائعني، تبعث يف الرو  حياة وحركة متجددة يف كل زم
 يش. درو  يف شعربالغية يزيد الباحث إسهاما  متواضعا  يف حبثه عن الصور ال

 
حياة الشاعر حممود درويش وشعره، وهي مجعيها  تتلك أهم املؤلفات والدراسات اليت تناول 

حتاول الكشف عن املعاين والدالالت اليت قصد الشاعر من خالهلا التعبري عما جيول يف خاطره وأفكاره، 
األساس القضية الفلسطينية. وابلنظر إىل تلك الدراسات فإن مجيعها ختتلف عن الدراسة اليت وهي ختدم يف 

حث يف شعر درويش من خالل النظرية السياقة هذا البحث، حيث إنه سوف يبسوف يتناوهلا الباحث يف 
تلفة، لفريث، وهذا ما خيتلف عن الدراسات السابقة اليت تناول شعر درويش من زوااي أخرى ومناهج خم

وإن كانت تشرتك فيما بينها يف دراسة الدالالت واملعاين املكونة للسياق الشعري. كما ختتلف دراسة 
الباحث هذه عن الدراسات السابقة يف أهنا تناولت دواوين شعرية مل تتطرق إليها الدراسات السابقة، 

 بحث.لتحليل خمتلفة متاما عن السابقة، وهو ما ميي ز هذا الفساحة البحث وا
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 الباب الثاين
 الدراسات األدبية

 
 

 الفصل األول
 السرية الذاتية للشاعر

 
 هامسه ونشأته وإقامت 1. 1
 
 امسه 1. 1. 1

هو أشهر من انر على علم، م ن  منا ال يعرفه؟! وقد جاب صوته أرجاء األرض، وسبق صيته امسه، وملع 
وطن ذاق مرارة الظلم واالحتالل، غىنَّ أشعاره جنمه ليس يف مساء الشعر واألدب فحسب، بل يف مساء كل 

الكبري والصغري والرجل واملرأة والعامل وغري العامل، إنه شاعر الثورة واحلرية، شاعر األرض واإلنسان، شاعر 
 الوطن )فلسطني( إنه الشاعر حممود سليم حسني درويش.

 
ض هنا غموض اهلوية لقد كانت سرية الشاعر درويش حماطة بشيء من الغموض، وليس الغمو 

واملضمون وإمنا غموض السبب الذي منع درويش من تدوين سريته الذاتية كغريه من الشعراء واألدابء الذين 
عادة ما يكتبون سرية حياهتم يف أواخر حياهتم، ولو سألنا درويش عن سبب عدم كتابته لسريته الذاتية، 

قصائد، وهناك قول مفاده أن كل قصيدة غنائية هي ألجاب: "أوال ما يعين القارئ يف سرييت مكتوب يف ال
بيوغرافية أو سرية ذاتية، علما أبن هناك نظرية تقول إن القارئ ال حيتاج إىل معرفة سرية -قصيدة أوتو

الشاعر كي يفهم شعره ويتواصل معه. اثنيا: جيب أن أشعر أبن يف سرييت الذاتية ما يفيد، أو ما يقدم 
يت الذاتية عادية جدا ، ومل أفكر حىت اآلن يف كتابة سرييت، وال أحب اإلفراط يف فائدة، وال أخفيك أن سري 

الشكوى من احلياة الشخصية ومشكالهتا، وال أريد ابلتايل أن أتبج ح بنفسي؛ فالسرية الذاتية تدفع أحياان 
تب إىل التبجح ابلنفس، فيصور الكاتب نفسه وكأنه شخص خمتلف، وقد كتبت مالمح من سرييت يف ك

. إذا انقشع الغموض اآلن 8نثرية مثل "يوميات احلزن العادي" أو ذاكرة للنسيان" وال سيما الطفولة والنكبة"
بعدما عرفنا السبب يف عدم كتابة حممود درويش سريته الذاتية، والناظر لكالم درويش تتضح له الصورة 

نه إنسان عادي كأي إنسان نشأ أكثر، وينجلي عنه الغموض كل الغموض، فقد عرب درويش عن نفسه وكأ
يف األرض وترىب يف الوطن، وعاىن كغريه من الناس معاانة القهر واحلرمان بسبب االحتالل اإلسرائيلي 

                                                           
 .78819. حممود درويش يف حوار شامل حول الشعر واحلداثة. حوار صحفي. لبنان: جريدة احلياة اللندنية. العدد 9118وازن، عبده.  8
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ألرضه، غري أن ما خيتلف به الشاعر عن غريه هو ما حيمله يف ابطنه من انتماء وحب شديدين هلذه 
يت ذكرها درويش يف النص السابق، فالشاعر رغم أنه األرض، إضافة إىل ذلك فهناك األسباب املوضوعية ال

مل يكتب سريته الذاتية ابملعىن التقليدي، فإنه قد كتب أصداء هلذه السرية، وهي مبثوثة يف ثنااي شعره وكتبه، 
خاصة النثرية منها مثل: "يوميات احلزن العادي" و "ذاكرة للنسيان" و "يف حضرة الغياب"، تلك الكتب 

 يف ثناايها كأخبار الطفولة والنكبة وما رخه من مآسي وأحزان قد حل ت ابألرض واإلنسان.  تتناول الشاعر
 

ومن أسباب عدم كتابة حممود درويش لسريته هو ذاك التواضع الذي ظهر عليه، فهو ال يريد 
 لىالشهرة والسمعة من أجل ذلك، وإمنا أراد أن يكون صوته الثوري والوطين من خالل شعره هو السابق ع

امسه ونسبه، فكأنه أراد أن يقول لنا: "ال تنظروا إىل م ن  قال، وإمنا انظروا إىل ما قد قيل". هذه الرو  اليت 
سَّه ومشاعره موجَّه ه الذايت. م  دَّ ق  للوطن وم   ةحيملها الشاعر جعلت ح  األسباب جمتمعة  تلكة على حس  

سرية الذاتيه. وإمنا أوقع سريته الذاتية على أبناء دفعت الشاعر إىل عدم كتابة سريته الذاتية ابملعىن احلريف لل
بلده ووطنه، يعمد إىل اقتطاع وقائع من سريته الشخصية، ليدجمها يف املنحى العام للمأساة الفلسطينية، 

ما هو عام، ابعتبار أن هذه السرية إمنا كانت نتاجا  هلذا الوضع ولينطلق مما فيها من خصوصية للدخول إىل 
 وهو ما يطلق عليه "أصداء السرية الذاتية".العام، 

 
 نشأته 2. 1. 2

الفلسطينية، الواقعة  9يف قرية "الربوة" 7119عام حممود درويش يف الثالث عشر من مارس ل ولد
 وأب يدعى سليم وأم يف اجلليل األعلى شرق ساحل عكا. لعائلة مكونة من أربعة إخوة وثالث أخوات

خوته يف املرتبة الثانية. وقد أشار الشاعر إىل عدد أفراد أسرته يف إبني  تدعى حورية، وأييت تصنيف الشاعر
ان جده بعدما ذكر كيف احتال اليهود على كتابه "يوميات احلزن العادي" حيث يقول فيه على لس

أبيعهم أرضي حىت لو مت جوعا، وقد أورث هذا املعىن أليب الذي كان امتحانه أقسى وأعنف،  أرضه:"لن
 .1إنه يعيل أسرة من مثانية أفراد تسكن بيتا من الطني ال يصلح حظرية حليوان مدلل"

 
 

                                                           

وة هي قرية فلسطينية مهجرة كانت اتبع 9 كيلومرت   7108ة لقضاء عكا، وتقع على بعد الربوة حتريف لكلمة )بريي( السراينية مبعىن خابر، الرب 
 أميال( شرق عكا. ذكرها اجلغرافيون العرب يف القرن احلادي عشر امليالدي، وكانت تعرف عند الصليبيني ابسم "برويت" )ابلالتينية 1)

Broet).   انتزعها العثمانيون من أيدي املماليك يف القرن السادس عشر امليالدي. وقد كانت الربوة يف القرن التاسع عشر قرية كبرية تضم
ويف احلادي عشر من حزيران من  .مسجدا  وكنيسة ومدرسة أولية للبنني، كما بنيت هبا مدرسة للبنات أثناء االنتداب الربيطاين على فلسطني

احتالل الربوة من قبل االحتالل الصهيوين، وأقيمت عليها مستعمرة "أحيهود". اخلالدي، وليد. كي ال ننسى قرى فلسطني اليت مت  7115عام 
 . فلسطني: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1وأمساء شهدائها. ط 7115دمرهتا إسرائيل سنة 

 . 79ز األحباث الفلسطيين. ص . فلسطني: مرك8. طيوميات احلزن العادي. 9111درويش، حممود سليم.  1
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 عمله 2. 1. 3
لديها قطعة أرض زراعية يقتاتون منها، وقد عربَّ فقد كان تعمل يف الزراعة،  ة الشاعركانت أسر 

ظل يراقب  -وإىل أن تويف-درويش عن هذه األرض بقوله: "اختار جدي العيش فوق تلة تطل على أرضه 
ويف موطن خخر يصف . 5"املهاجرين )اليهود( من اليمن يعيشون يف أرضه اليت مل يكن قادرا  على زايرهتا

هذا املشهد األليم على النفس، وذلك بعدما مت مصادرة األراضي من قبل االحتالل الصهيوين عام  الشاعر
، حيث حياور الشاعر نفسه وجييب: "أسأل عمَّا فعلت  األرض بنا؟ قتلت  جدي من القهر 7115

كا  موفور الوعي املبكر ابلظلم، كان جدي مالَّ  أيب من الكد  والبؤس، وأخذتين إىلواالنتظار، وشيـَّب ت  
 . 1احلال...ومل يتوقف جدي عن ممارسة األمل، فانتقل إىل قرية أخرى قريبة من أرضه..."

 
د يف مصدر رزقها على كانت عائلة درويش كغريها الكثري من العائالت الفلسطينية اليت تعتم

شت عليه العائالت وتصدير املنتجات الزراعية إىل الدول اجملاورة هلا. هذا النمط الذي عا زراعة األرض
الفلسطينية قبل احتالل أرضها كان السائد أنذاك، لكن سرعان ما أصبحت تلك العائالت تقتات على 

 اليت توزعها األمم املتحدة على الالجئني عن أرضهم. الزرقاء بطاقات التموين
  

 زواجه 2. 1. 4
ن يفشل فيها، ففي املرة أما عن جتربة حممود درويش األسرية، فقد تزوج مرتني، ويف كل مرة كا

فتزوجا "لثالثة أعوام أو  7111قابل ران قباين )ابنة أخ الشاعر السوري نزار قباين( يف واشنطن سنة األوىل 
اضطرت إىل االنفصال لصعوية ف؛ كامربيدجلتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة   هأربعة" غري أهنا تركت

تزوج لنحو عام يف منتصف مثانينات القرن العشرين من املرتمجة املصرية التوفيق بينهما، أما املرة الثانية فقد 
ابنة وكيل وزارة الثقافة املصرية وهي "حياة عصام اهليين"، وقد انفصال دون ذكر ألسباب ذلك. وسوى 
هاتني احلالتني مل يتزوج حممود درويش طوال حياته، فقد فارق احلياة دون وريث له، أو من حيمل امسه، 

 ،مل نصب أبية جرا  ل درويش عن هاتني التجربتني: "يقال يل كنت متزوجا ، لكنين ال أتذكر التجربة،ويقو 
مل أشأ أبدا أن يكون يل أوالد،  .انفصلنا بسالم، مل أتزوج مرة اثلثة، ولن أتزوج، إنين مدمن على الوحدة..

أمكنيت أساليب كتابيت الشعر حمور  وقد أكون خائفا  من املسؤولية، ما احتاجه استقرار أكثر، أغري رأيي،
 .71حيايت، ما يساعد شعري أفعله، وما يضره أجتنبه"

 
 

                                                           
 .9119حزيران  95. صحيفة الدستور األردنيةاألردن:  5
 .78: 9111درويش.  1

 .9119حزيران  95، صحيفة الدستور األردنية / 9119حزيران  5 صحيفة الغارداين الربيطانيةاملصدر:   71
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 إقامته 2. 1 .5
مل ي ط ل  الزمن ابلشاعر حممود درويش منذ نشأته يف قريته الربوة، فبعد ست سنوات قضاها يف قريته 

الصهيونية، حيث مت من خالهلا م على أيدي العصاابت 7115الربوة حدثت النكبة الفلسطينية عام 
العائالت اليت درويش كغريها من  أهلها منها، فكانت عائلة احتالل األراضي والقرى الفلسطينية وهتجري

رت  من قراها وأراضيها إىل خارج الوطن، فاستقر هبم احلال يف جنوب لبنان. ويصف الشاعر وجودهم  ه ج  
ان يف لبنان ليس سفرا وال نزهة، وأنَّ احلرب  انتهت بسقوط  يقول: "حني أدرك جدي أن وجود إذ يف لبنان،

كل شيء...بدأ يشعر أن اخلروج خطأ، صار يعي الغربة والنفي... مرران يف رميش، مث بتنا ليلة يف بنت 
جبيل اليت ازدمحت بصراخ املنفيني، وكانت حظرية بشرية، كانت الليلة الثانية اليت نعيشها خارج البيت. 

 املنفى سنحت الفرصة لعائلة .  وبعد عام يف77ىل كانت يف أحد مضارب البدو يف اجلليل..."الليلة األو 
، فما إن وصل إىل قريتهم وجد أهنا أصبحت 7111درويش من العودة إىل بيتهم بصفة غري شرعية يف عام 

توطنات الصهيونية ين مكاهنا املسطلال قد س و  ي ت  ابألرض، وكأنَّ التاريخ مرَّ عليها منذ زمن بعيد، وب  
عن هذه املأساة بقوله: "...فعدان متسللني مع دليل  فلسطيين يعرف الطرق  الشاعر اجلديدة. وقد عربَّ 

السرية إىل مشال اجلليل، وقد بقينا لدى أصدقاء إىل أن اكتشفنا أن قريتنا الربوة مل تعد موجودة. فالعودة إىل 
ة أخرى امسها دير األسد يف الشمال، كنا نسمى الجئني مكان الوالدة مل تتحقق، عشنا الجئني يف قري

ووجدان صعوبة ابلغة يف احلصول على بطاقات إقامة، ألننا دخلنا بطريقة "غري شرعية"، فعندما أ جري 
الغائبون"، أي أننا  -تسجيل السكان كنا غائبني، وكانت صفتنا يف القانون اإلسرائيلي: "احلاضرون

 .79"وراق، صودرت أراضينا وعشنا الجئنيحاضرون جسداي  ولكن بال أ
 

من أجل إكمال الدراسة يف معهد العلوم  7111مث انتقل حممود درويش إىل روسيا عام  
االجتماعية، وكانت مدة هذه الدراسة سنة واحدة فقط؛ وذلك بناء على أتشرية السفر اليت منحها إايه 

ن األدابء والشعراء، منهم: الكاتب السوري سعيد االحتالل الصهيوين. ويف موسكو التقى درويش ابلكثري م
. وقد ذكر 71حورانية، والشاعر السوداين جليلي عبد الرمحن، واألديب اللبناين سهيل إدريس وغريهم الكثري

ذلك يف حواراته، حيث يقول: "أول رحلة يل خارج فلسطني كانت إىل موسكو، وكنت طالبا  يف معهد 
أقمت يف ، كن يل هناك بيت ابملعىن احلقيقي، كان غرفة يف مبىن جامعيالعلوم االجتماعية، ولكن مل ي

 . 71موسكو سنة، وكانت موسكو أول لقاء يل ابلعامل اخلارجي"
 

                                                           
 .79 -71: 9111درويش.  77
 .9118وزان.  79
 . 1711. مؤسسة احلوار املتمدن. العدد نصراوي: مع حممود درويش يف موسكويوميات . 9171عودة، نبيل.  71
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Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



22 
 

وما إن انقضت املدة الزمنية كان على حممود درويش أن يعود إىل فلسطني، لكنه غ ريَّ و جهته واختذ  
كث فيها سنتني، وقد حتدث درويش عن هذه الفرتة بقوله: وم 7117قرارا  فاصال  ابلتوجُّه إىل مصر عام 

"الدخول إىل القاهرة كان من أهم األحداث يف حيايت الشخصية. يف القاهرة ترسَّخ قرار خروجي من 
فلسطني وعدم عوديت إليها. ومل يكن هذا القرار سهال . كنت أصحو من النوم وكأنين غري متأكد من مكان 

. وهبذا القرار اليت اختذه درويش يف 78"دما أرى النيل أأتكد من أنين يف القاهرةوجودي. أفتح الشباك وعن
القاهرة وعدم عودته إىل فلسطني، وجد نقدا  الذعا  من رفاقه وأصدقائه الذين انضم إليه يف احلزب الشيوعي 

ضد التمييز اإلسرائيلي يف حيفا، م ع ل  لني ذلك تركه لساحات النضال السياسي الذي يقوم به احلزب 
العنصري داخل إسرائيل وخاصة املثقفني العرب منهم. وقد اختذ احلزب على إثر ذلك قرارا بفصله من 

 .79احلزب الشيوعي اإلسرائيلي
 

بعد القاهرة انتقلت : "بقوله د حتدث عن هذا االنتقالوق 7111مث انتقل درويش إىل بريوت عام  
زلت أمحله حىت . حنيين إىل بريوت ما 7159إىل العام  1711إىل بريوت مباشرة.. عشت فيها من العام 

 . 71اآلن. وعندي مرض مجيل امسه احلنني الدائم إىل بريوت. وال أعرف ما هي أسبابه..."
 

انتقل إىل دمشق ليحيي أ مسية ثقافية، لينتقل بعدها إىل تونس، حيث يقول  7159ويف هناية عام 
خالهلا الرئيس عرفات واإلخوان يف مشهد تراجيدي...". مث يف ذلك: "غادرت دمشق إىل تونس ورأيت 

انتقل إىل ابريس، وعاش فيها حنو عشر سنوات، لكن بشكل متقطع، حيث يصف ابريس بقوله: " كانت 
ابريس عبارة عن حمطة أكثر منها إقامة أو سكنا ، ال أعرف. لكنين أعرف أنه يف ابريس متت والديت 

أن أمي ز شعري، فأان أمتسك كثريا  بشعري الذي كتبته يف ابريس يف مرحلة  الشعرية احلقيقية. وإذا أردت
  .75الثمانينيات وما بعدها"

 
ويف هناية املطاف قرَّر حممود درويش العودة، لكنه عاد إىل عمَّان ليتنقل بينها وبني رام هللا  

 أن أعود إىل ، حيث يقول عن هذه اللحظات: "بعدما أصبح يف إمكاين7118)فلسطني( وذلك عام 
"جزء" من فلسطني وليس إىل "جزء" شخصي بل إىل "جزء" من وطن عام، وقفت طويال  أمام خيار 
العودة، وشعرت أبن من واجيب الوطين واألخالقي أال أبقى يف املنفى. فأان أوال  لن أكون مراتحا ، مث 

س على رام هللا أو على غزة. وابلتايل سأتعرض إىل سهام من التجريح ال هناية هلا، مث سيقال إنين أفضل ابري

                                                           
 .9118وزان.  78
 . 8. لندن: صحيفة القدس العريب. صسنوات حممود درويش يف مصر. 9115الشهاوي، أمحد.  79
 .9118وازن.  71
 . 5 -9. لندن: صحيفة القدس العريب. ص حممود درويش يف خيمته البريوتية. 9115السيد، انظم.  75 
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اختذت اخلطوة الشجاعة الثانية بعد اخلروج وهي خطوة العودة، وهااتن اخلطواتن من أصعب األمور اليت 
واجهتها يف حيايت: اخلروج والعودة. اخرتت عمان ألهنا قريبة من فلسطني، مث ألهنا مدينة هادئة وشعبها 

، وعندما أريد أن أكتب أخرج من رام هللا ألستفيد من عزليت يف طيب، وفيها أستطيع أن أعيش حيايت
 .71عمان"

 
 اعتقاله  2. 1. 6

: كانت املرة  اهتُّ م حممود درويش ابلقيام بنشاط معاد  لدولة  إسرائيل؛ فط ور د  واعت ق ل مخسة  مرات 
ن  مرة اثلثة عندما ألق7198م، مث كانت الثانية عام 7197األول عام   "نشيد الرجال"قصيدته  ى، وس ج 

سجن للمرة الرابعة بتهمة النشاطات  7191، ويف عام 7199يف أمسية شعرية يف اجلامعة العربية عام 
، وخالهلا اعتقل للمرة اخلامسة إثر عملية 7111مث فرضت عليه اإلقامة اجلربية حىت عام  املعادية إلسرائيل،

السجن األليمة يف شعره ونثره، فهي حالة مستمرة . وقد أجاد دريش يف وصف حلظات 91فدائية يف حيفا
منذ أن وجد االحتالل الصهيوين على أرض فلسطني إىل يومنا هذا. يقول درويش عن إحدى اعتقاالته: 

وتقرأ مقاال  "تشعر ابلسعادة ألهنم حكموا عليك ابلسجن ملدة شهرين فقط، ويف السجن تغين للوطن ..
. وحملمود درويش يف السجن 97رية أو املوت" فال حترر نفسك.. وال متوت"عن الدميقراطية، وتقرأ رواية "احل

 أشعاٌر مجيلٌة، منها قصيدته اليت عنواهنا "برقية من السجن"، حيث يقول فيها:
 يار  ع  فُّ أش  ك    ت  ار  ، ط  ن  ج  الس    من خخر  

 ر  ا ..على ان  حي   م ر  ك  دي  ي  أ   دُّ ش  ت  
 يار  ج  ش  ، أ  ور  أان هنا، ووراء السُّ 

  ل  ب  اجل   و ع  ط  ت  
 
 يار  ج  ش  .. أ  ور  ر  غ  امل

 ت  ع  ف  تـ  ، ما ار  ف  ر  احل   ر  ه  م   ع  ف  د  أ   ت  ئ  ج   ذ  م  
 يار  و  س  أ   ك  ال  س  على أ   وم  ج  النُّ  ري   غ  
 :يد  ي   ل  و  ح   اد  ف  ص  األ   م  ك  ح  م  ل  ل   ول  ق  أ  

 يار  ر  ص  ي وإ  ار  ع  ش  ر أ  او  س  أ   ههذ
 يد  ي   د  ي  قـ  ي، و  ل  ع  م نـ  ك  د  جم    م  ج  يف ح  
 ك  ر  م  ع   ول  يف ط  

 
 :ار  ول ابلع  د  ج  م امل

 : حنن هنااب  ب  لألح   ، للناس   ول  ق  أ  
 ك  ت  بَّ ى حم   ر  س  أ  

 
 يار  السَّ  ب  ك  و  م يف امل

                                                           
 .71. لندن: صحيفة القدس العريب. صعاما من حياة درويش يف عمان 71. 9115القيسي، حيىي.  71
 . 791. ص 9. فلسطني: جممع اللغة العربية، العدد اجمللة. 9177حيفا. –جممع اللغة العربية  91
 . 81: 9111درويش.  97
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 ين  ط  ى و  و  يف ه   ا  ام  ع   ر  بـ  ك  يف اليوم، أ  
 .99ار  للن   ح  ي  الر    اق  ن   ع  وين  ق  ان  ع  فـ  

 
 وفاته 2. 1. 7

بعد إجراء  9115أغسطس  1الوالايت املتحدة األمريكية يوم السبت تويف حممود درويش يف 
ومت نقل  .عملية القلب املفتو  يف املركز الطيب يف هيوسنت، اليت دخل بعدها يف غيبوبة أدت إىل وفاته

جثمانه إىل رام هللا بعد وصوله إىل العاصمة األردنية عم ان، حيث كان هناك العديد من الشخصيات احملليَّة  
واإلقليميَّة . وأ علن احلداد ثالثة أايم  يف كافة األراضي الفلسطينية حزان  على وفاته. وو ر ي  جثمانه الثرى يف 

ص ت  له قطعة أرض  يف قصر رام هللا الثقايف. وقد شارك يف  71 أغسطس يف مدينة رام هللا حيث خ ص  
 . 91جنازته اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيين وشخصيات أخرى

  

                                                           
 .91. صمن فلسطنيعاشق . 7199درويش، حممود.  99
 . 71: 9115القيسي.  91
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 دراسته وأعماله 2. 2
 
 دراسته  2. 2. 1

كان حممود درويش منذ نعومة أظفاره حيفظ الشعر، ويقرأ القصص واجلرائد والكتب، ليس كغريه 
. هو ، وبني بياراهتاالقرية وحاراهتا، وعلى أغصان األشجار زقاقال الذين يلهون ويلعبون بني من األطف

مغرايت احلياة وملهاهتا إىل أن فارق احلياة. ترىبَّ الشاعر بني طفل لكنه ليس كباقي األطفال، اعتزل كل 
أحضان جده وتعلم على يديه، وقد أشار إىل ذلك يف كتابه النثري "يوميات احلزن العادي" حيث يقول: 
"علمين جدي القراءة ومساحة األرض وإعمار الزيتون، وكان يشرتي يل كتبا من عكا، وأيخذين إىل 

لطفل الذي يقرأ اجلريدة والكتب وحيفظ الشعر القدمي، يقرأ هلم من سرية عنرتة والزير أصدقاءه ليفاخر اب
 . 91ورواايت جرجي زيدان التارخيية إىل أن ينام"

 
هذا الطفل الذي مل يتجاوز عمره عشرة أعوام أنذاك، كان يقول الشعر ويلقيه يف احملافل واألماكن  

لهو ليتفرغ إىل قراءة الشعر القدمي والقصص التارخيية، فقد أشار العامة، كيف ال؟ وهو الذي اعتزل طفولة ال
اللحظات األوىل اليت ألقى فيها قصيدته اليت ألَّف ها أمام مجهور الناس، فهو يقول: "كنت يف إىل درويش 

السنة األخرية من املدرسة االبتدائية حني ألقيت قصيديت األوىل على مجهور كبري مجعه أعوان احلكم 
ي لالحتفال بذكرى قيام إسرائيل. قلت  كالما  ضد احلكومة واالنتصار وضد الظلم واالستعمار، العسكر 

فج نَّ ج نون خمتار القرية املسؤول عن االحتفال وقال: هذا الصيب جاء ليخرب بيتنا بعدما خرب بيته وبيت 
 .98أهله، ملاذا ال يراعون حقَّ الضيافة؟"

 
انتقلت العائلة إىل قرية أخرى امسها "اجلديدة" وامتلك فيها عاش حممود درويش يف حيفا بعدما 

بيتا ، وذلك بعدما أصبح مكان بيته القدمي أو قريته العربية قرية صهيونية، تسمى "أحيهود"، ويف حيفا أهنى 
إقامته  لدرويش دراسته الثانوية. بعدما أهنى املرحلة اإلعدادية يف قرية "دير األسد". حيث يصف حم

هذه، فيقول: "ويف حيفا عشت عشر سنني وأهنيت فيها دراسيت الثانوية، مث عملت حمررا  يف جريدة  اجلديدة
 . 99"االحتاد" وكنت ممنوعا  من مغادرة حيفا مدة عشر سنوات، كانت إقاميت يف حيفا إقامة جربية"

 
 
  

                                                           
 . 78: 9111درويش.  91
 . 79: 9111درويش.  98
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 أعماله 2. 2. 2
احلزب: مثل االحتاد، انتسب حممود درويش إىل احلزب الشيوعي اإلسرائيلي وعمل يف صحف 

. كما اشرتك يف حترير جريدة 7191واجلديد والغد، مث أصبح فيما بعد رئيس حترير صحيفة اجلديد عام 
 الفجر اليت كان يصدرها مبام. 

 
بعد إهناء الدراسة الثانوية أراد درويش إكمال دراسته اجلامعية، إال أنه م نع من قبل االحتالل 

دمي طلبا للحصول على أتشرية سفر إىل روسيا من أجل الدراسة، وعندما الصهيوين، ولذا عمل على تق
حصل على هذه التأشرية كانت مدهتا ال تتجاوز سنة واحدة، وعندما ذهب إىل موسكو درس االقتصاد 

 :غادرها بعد عام إىل القاهرة، حيث يقول -متحررا من الوهم-، لكنه 7111السياسي، وكان ذلك سنة 
 . 91شباب موسكو هي الفاتيكان، لكنين اكتشفت إهنا ليست جنة""ابلنسبة لشيوعي 

 
عينه وزير اإلعالم املصري أنذاك  7117عندما انتقل درويش إىل مصر يف التاسع من شباط عام  

حممد فائق مستشارا ثقافيا إلذاعة "صوت العرب" املصرية، مث عمل يف اندي ك تَّاب األهرام، وكانت أول 
ثالثة عشرة مقاال  يف ذات اجمللة.   قد نشر درويشهي "غزال ودم"، وكان شرت يف جملة األهرام قصيدة ن  

 .95، وقد نشر فيها ثالثة مقاالت  7117كما عمل كاتبا يف جملة "املصور" عام 
 

يف بريوت، وعمل فيها مستشارا  درويش عاش 7159إىل سنة  7111ويف الفرتة املمتدة من سنة 
مديرا عاما ملركز أحباث منظمة التحرير  7111ر جملة "شؤون فلسطينية"، مث أصبح عام ومديرا لرئيس حتري

 يف بريوت.  7157س جملة "الكرمل" سنة ؤس  الفلسطينية قبل أن ي  
 

 هذا األخري طلب ويف أثناء وجوده يف تونس التقى درويش برئيس السلطة ايسر عرفات، حيث 
مواصلة إصدار جملة الكرمل، فيقول درويش: ".. وقال يل: واصل إصدار "الكرمل". كان مهتما  حىت  همن

ابجلانب الثقايف. فقلت له أين أصدرها؟ قال يل: حيث تشاء، يف لندن، يف ابريس، يف قربص.. ذهبت من 
ررها يف ابريس مث إىل قربص كي أ ر ت  ب شؤون الرخصة. وصدرت "الكرمل" من قربص فيما كنت أان أح

وقد صدرت جملة الكرمل يف بريوت  .91وأطبعها يف نيقوسيا، وكان معاوين الكبري هو الشاعر سليم بركات"
 7151بسبب الغزو اإلسرائيلي على لبنان، مث استأنفت الصدور عام  7159مث توقف عام  7157عام 

                                                           
 .9119حزيران  95األردن: صحيفة الدستور األردنية،  91
 .  8. ص9115الشهاوي.  95
 . 8: 9115الشهاوي.  91
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حىت اآلن، 7119منذ عام  ، واستقر هبا املطاف يف فلسطني وواصلت الصدور7111من قربص حىت عام 
 وقد توىل حممود درويش رئيس حتريرها إىل أن فارق احلياة. 

 
، وقام بكتابة 7151خب حممود درويش عضوا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية سنة انت  

ره رمزاي  ، لكنه رأى دو 7155نوفمرب  78وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيين اليت مت إعالهنا يف اجلزائر يف 
 ". ةحيث يقول: "مل أكن أبدا  رجل سياس

 
املرحلة  – 7111استقال درويش من اللجنة التنفيذية يف اليوم التايل لتوقيع اتفاقية أوسلو سنة 

قائال : "استيقظ الفلسطينيون ليجدوا أنفسهم بال ماض". رأى  –األوىل من إقامة سلطة فلسطينية حاكمة 
إهنا لن تنجح، واألرجح أن تصعد الصراع بدال  من إنتاج دولة فلسطينية قابله  صدوعا  يف االتفاقيات وقال

 .11للحياة أو سالم دائم
 

والعملية، حيث يتَّضح ممَّا  علميةطات يف حياة حممود درويش الكانت تلك أهم اإلشارات واحمل
سبق أنَّ درويش مل يكمل تعليميه اجلامعي أو الدراسات العليا، وبذلك فإنه مل حيمل شهادة جامعية، وإمنا 
محل بني جانبيه عقيدة شعرية ووسام يزيني صفحات األدب ومقاالت الصحف، فذاع صيته وانتشر امسه 

 العلمية.  اجلامعية والدرجات لك عن الشهاداتذ اه، أغنشيمبني الناس كانتشار النار يف اهل
 

إضافة إىل ذلك نرى أن درويش كانت لديه غرية وخنوة وطنية حينما استقال من اللجنة التنفيذية 
املشؤمة، إذ علم درويش يف ذلك أن مثل هذه االتفاقيات ال ختدم  17ملنظمة التحرير إثر )اتفاقية أسلو(

أو جزءا من كرامته وحريته، بل هي تكريس للمحتل الصهيوين على الشعب الفلسطيين، وال تعط حقوقه 
أرض فلسطني وضوء أخضر للمضي ق دما يف احتالل املزيد من األراضي وهتجري سكاهنا منها، والناظر 
لبنود اتفاقية أسلو جيد فيها الكالم املعسول الذي جيلب النفوس للوهلة األوىل، لكن يف حقيقة األمر هي 

 صب عليه الفلسطيين أبيد  عربية وأخرى غربية.علقم شديد غ  
  

                                                           

 .9119حزيران  95/ األردن: صحيفة الدستور األردنية، 9119حزيران  5بريطانيا: صحيفة الغارداين الربيطانية   11
، وجرت مباحثات هذه االتفاقية سرا يف مدينة أوسلو النروجيية، 7115هي أول اتفاقية فلسطينية إسرائيلية منذ نشوء الكيان الصهيوين عام  17

يف واشنطن بني الرئيس الراحل ايسر عرفات واسحاق رابني رئيس احلكومة اإلسرائيلية أنذاك.  7111/ 1/ 71قد هذا االتفاق بتاريخ ومت ع
االعرتاف املتبادل بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين حبق إسرائيل يف الوجود وأبن منظمة التحرير الفلسطينية  وقد مت االتفاق بني الطرفني على:

وإجراء انتخاابت جمللس تشريعي فلسطيين، وإقامة سلطة حكم ذايت للفلسطينني يف الضفة الغربية وقطاع غزة بعد  ممثلة الشعب الفلسطيين. هي
انسحاب إسرائيل من الضفة وغزة وأرحيا على مراحل ويف غضون مخس سنوات، وحبث القضااي العالقة يف مدة ال تزيد عن ثالث سنوات  

 والقدس واملستوطنات واحلدود وقضااي أمنية أخرى.كقضية الالجئني 
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 آاثره األدبية والعلمية 2. 3
ال يستطيع القلم أن يكتب ويويف حقَّ الشاعر حممود درويش فيما قدمه لألمة واألجيال من تراث 
شعري يعرب   عن حالة حب   وعشق  فريدين بني اإلنسان واألرض، ذاك الشاعر الذي أمضى حياته وأفىن 

يف كتابة الشعر ومطالعة الكتب، يصعب علينا أن حنصر أعماله جبرة قلم يف بضع ورقات. حممود عمره 
مفارقته للحياة، دون  حني درويش الذي بدأ كتابة الشعر قبل هناية املدرسة اإلعدادية واستمر على ذلك إىل

قضيته؛ فإنه يدُّل بال  قبول ألي عمل أو منصب يشغله عن كتابة الشعر أو تغيري من مواقفه الوطنية جتاه
أدىن شك   على أنَّ املخزون الذي تركه حممود درويش من الرتاث الشعري واألديب هائل وكبري. ويف هذا 

خمتلفة، وعلى مدار املقام نعرض لدواويني الشاعر حممود درويش الشعرية والنثرية اليت مت نشرها يف مكتبات 
وقبل أن يبلغ درويش من عمره اخلامسة عشر، فكان عنوان  7191، واليت كان بدايتها عام علميةمسريته ال

 ديوانه األول "عصافري بال أجنحة"، وتتمثل هذه الدواويني يف اآليت:
 
 دواوين الشعر 2. 3. 1
 . 7191عصافري بال أجنحة، عام  .7
  .7191أوراق الزيتون، عام . 9
 7199عاشق من فلسطني، عام . 1
 .7191خخر الليل، عام . 1
 .7191يوميات جر  فلسطيين، عام . 8
 .7111الكتابة على ضوء البندقية، عام . 9
 7191العصافري متوت يف اجلليل، عام . 1
  .7111حبيبيت تنهض من نومها، عام . 5
 .7119أحبك أو ال أحبك، عام . 1

 .7111، عام 1حماولة رقم . 71
 . 7118تلك صورهتا وهذا انتحار العاشق، عام . 77
 .7111عام  أعراس،. 79
 . 7151مديح الظل العايل )قصيدة تسجيلية(، عام . 71
  .7151حصار ملدائح البحر، عام . 71
  .7159هي أغنية ... هي أغنية، عام . 78
 .7159ورد أقل، عام . 79
 .7151مأساة النرجس ملهاة الفضة، عام . 71
 .7111أرى ما أريد، عام . 75
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 .7119أحد عشر كوكبا ، عام . 71
  .7118ملاذا تركت احلصان وحيدا، عام . 91
 .7111سرير الغريبة، عام . 97
 .9111جدارية، عام . 99
 .9119حالة حصار، عام . 91
  .9111ال تعتذر عما فعلت، عام . 91
 .9118كزهر اللوز أو أبعد، عام . 98
 9115ال أريد هلذي القصيدة أن تنتهي، عام . 99
 
 كتب النثر  2. 3 .2
  .7117الوطن )خواطر ومقاالت(، عام شيء عن . 7
 .7111يوميات احلزن العادي )خواطر ومقاالت(، عام . 9
 .7111وداعا  أيتها احلرب...وداعا  أيها السالم )مقاالت( عام . 1
  .7151ذاكرة للنسيان )نص(، عام . 1
 .7151يف وصف حالتنا )نص(، عام . 8
 .7151يف انتظار الربابرة، عام . 9
 .7151حممود درويش ومسيح القاسم، عام  الرسائل. 1
 .7117عابرون يف كالم عابر) قصيدة ومقاالت(، عام . 5
 .9119يف حضرة الغياب )نص(، عام . 1

 .9111حرية العائد )مقاالت(، عام . 71
 .9115أثر الفراشة )يوميات(، عام . 77

 
إىل املكانة اليت وصل إليها هذا الرتاث الشعري والنثري الضخم الذي تركه حممود درويش، يشري  

وعشرين لغة.  تنياله الشعرية إىل ما يزيد عن اثنالشاعر يف مساء األدب العريب والعاملي، فقد ترمجت أعم
 ، يزاحم شعراء العصر على عرش الشعر واألدب.اعاملي اجعل ذلك من الشاعر حممود درويش شاعر 

 
 روافد ثقافته 2. 3. 3

عبقرية حممود درويش الثقافية الفذة واليت متثلت يف إبداعه الشعري مل تكن انبعٌة من الرابط الوراثي 
فحسب، وإمنا جاءته من روافد ومنابع قيمة، ارتكز عليها الشاعر يف حتصيله األديب والثقايف، وعلى كافة 

كل جلي يف أشعاره، وقد األصعدة وخمتلف اجملاالت. هذه الروافد اليت هنل منها الشاعر ظهرت بش
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استخدمها أبسلوب أديب رفيع، جيعل منها عنصرا مهما من عناصر شعره اليت اعتمد عليها يف التصوير 
والتشبيه. وتتمثل هذه العناصر يف الرموز التارخيية، واألساطري الرتاثية، والشخصيات الدينية، وغريها. كلُّ 

أضفت على النص الشعري حركة  وجتدُّدا  دائمني. ويف هذا هذه العناصر اليت متيز هبا شعر حممود درويش 
 ثقافته األدبية والشعرية.   الشاعرصادر اليت استقى منها املقام نعرض ألهم الروافد وامل

 
هي تتمثل يف . روافد دينية: ونقصد هبا تلك اليت يستقى منها الشاعر عناصره األدبية ورموزه الدينية، و 7

يل، ابعتبارها مصادر التشريع عند أتباع الدايانت السماوية الثالث. فقد قرأ حممود جنالقرخن والتوراة واإل
 ذلكدرويش هذه املصادر الدينية الثالثة وقام بتوظيف بعض عناصرها يف شعره. وعندما سئل درويش عن 

دبية. أان ال أقرأ لقد قرأت القرخن واإلجنيل والتوراة، وال أخجل من القول أهنا من مصادري اللغوية واألقال: "
التوراة ككتاب اترخيي حىت وإن كان هناك من يشكُّ مبصداقيته، أان أقرأه ككتاب أديب ألن فيه فصوال أدبية 

درست يف األرض احملتلة، وكانت بعض أسفار ويـ ع ل  ل  درويش سبب قراءته للتوراة، حيث يقول: " .19رائعة"
درستها حينذاك. لكنين ال أنظر اىل التوراة نظرة دينية، أقرأها كعمل التوراة مقررة يف الربانمج ابللغة العربية، و 

يتضح مما سبق أن درويش مل يقرأ التوراة إال بقصد أديب حبت. ومن  .11أديب وليس دينيا  وال اترخييا "
النماذج الدينية اليت استخدمها حممود درويش يف أشعاره، جند أن قصيدته )نشيد الرجال( قد مجع فيها 

اصر الدينية الثالثة، فقد ذكر النيب حممد، واملسيح، وحبقوق وهو أحد أنبياء اليهود، فيقول يف هذه العن
 القصيدة:

  ع  م  
 
 يح  س  امل

 ألو...-
 وع  س  يد  ي  ر  أ  -
 ؟ت  ن  أ   ن  نعم ! م  -
 «إسرائيل» ن  ي م  ك  ح  أان أ  -

 يل  ل  ك  رٌي.. وإ  ام  س  ي م  م  د  ويف ق  
 ه  ل  مح   اك  أ  و  ش  األ   ن  م  
 ل  ي  ب  يُّ س  فأ  
 ل ؟ي  ب  هللا .. أيُّ س   ن   ب  اي   ار  ت  خ  أ  
 ول  ص  احل  ال  خل  ر  اب  ف  ك  أ  أ  
 ي؟ش  م  أ   م  أ  

؟ض  ت  ح  ي وأ  ش  م  أ   و  ول    ر 
                                                           

 . حوار صحفي. رام هللا: راديو ألف. حوار مع الشاعر الكبري حممود درويش. 9111بشارة، غدير.  19
 . 9118وازن.  11
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 ر  !ش  ا الب  ه  يُـّ ا  أ  ام  م  م : أ  ك  ول  ل  ق  أ  -
 مع حممد

 ألو-
 ب  ر  د  الع  مَّ د  حم   ي  ر  أ  -
 ؟ت  ن  أ   ن  ! م   م  ع  نـ  -
 يالد  نٌي يف ب  ج  س  -
 ض  ر   أ  ال  ب  
 م  ل   ع  ال  ب  
 ت  ي   بـ  ال  ب  
 ل  ه  وا أ  م  ر  

 
 ىف  نـ  ي إىل امل

 يت  و  ص   ن  ار  م  ون  النَّ ر  تـ  ش  وا ي  اؤ  وج  
 ن ..ج  م  الس   ال  ظ   ن  ج  م  ر  خ  أل  

 ما أفعل ؟
 حتدَّ السجن  والسج ان  -

 ة  اإلميان  و  ال  ح   فإنَّ 
 ل  !ظ  ن  ة  احل  ار  ر  ب  م  ي  ذ  ت  
 وقق  بـ  ح   ع  م  

 ألو. هالو !-
؟ق  بـ  وٌد هنا ح  ج  و  م  أ    وق 

 ؟ت  ن  أ   ن  نعم م  -
 يب  ر  ي ع  ي د  أان اي س  -

 ع  ر  ز  ٌد تـ   ي  يل   ت  وكان  
 يب   أ  ني   ع  و   دا  ه  ي  دت  ااب  مس   ر  تـ  

 ..ة  اء  ب  ع  ى  و  ط  يل خ   ت  ان  وك  
 وف  ف  ٌة ود  ام  م  وع  

 وكانت يل..
  ابين!ى اي  ف  ك  -

 م  ك  ت  اي  ك   ح  يب  ل  على قـ  
 .11ني  اك  ك   س  يب  ل  على قـ  

                                                           
 . بريوت: دار العودة. نشيد الرجال. 7151درويش، حممود.  11
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الرموز الدينية؛ ويعود استخدم الشاعر  استخدم فيها الشاعر إحدى النماذج اليتالقصيدة هذه  
ملثل هذه الرموز إىل عوامل عدة: فقد تكون فنية، وقد تكون ثقافية، وقد تكون سياسية واجتماعية. وبغض 

ه الرموز يف الشعر يضفي على الشعر قيمة إنسانية النظر عن هذه العوامل، فإننا نستطيع القول إن مثل هذ
 يكتسب اإلنسان من خالهلا حقه وشرعيته يف هذه األرض. 

 
. روافد عاملية: وهي العناصر اليت جلأ الشاعر إىل توظيفها يف شعره من خالل الرجوع إىل األدب العاملي، 9

الفينيقي والروماين والفرعوين وغريها. حيث وخاصة القدمي منه، أمثال األدب البابلي واإلغريقي واليوانين و 
هذه املصادر، فتكونت لديه حصيلة هائلة من األساطري والشخصيات والرموز  طالت ثقافة الشاعر

والقصص القدمية من خالل تلك املصادر، أمثال: رمز الفينيق، والعنقاء، وأوزيريس، ومتوز، وعشتار، ومن 
وهيلني، وغريها الكثري من الرموز واألساطري. ومن هذه  الشخصيات: جلجامش، وأنكيدو، وأدونيس،

الرموز اليت استخدمها الشاعر يف شعره، رمز الفينق وهو طائر حيرتق كل ليلة، ويعود يـ بـ ع ث  من الرماد طائرا  
 .خخر. حيث يقول يف قصيدته "جدارية"

 را  ائ  ا ط  م  و  يـ   ر  يـ  ص  أ  س  
 يم  د  ع   ن  م   ل  س  وأ  
 ان  اح  ن  اجل   ق  ر  تـ  ا اح  م  لَّ ي. ك  ود  ج  و  

 .18اد  م  الرَّ  ن  م   ت  ث  ع  بـ  ، وانـ  ة  ق  يـ  ق  احل   ن  م   ت  ب  ر  تـ  اقـ  
 

ويف مقام خخر من هذه القصيدة، أملح الشاعر إىل رمز "جلجامش" وهو من األساطري الرومانية، 
فثلثاه من اآلهلة والثلث اآلخر من البشر، الذي عرف عنه ابلشبق إىل املعرفة. وجند أيضا رمز "أنكيدو" 

 :امل املعرفةعالكائن الوحشي الذي ألف احليواانت وألفته، لكن سرعان ما نفرت منه وانتقل إىل 
 قادرون التذكُّر علي القادرين فنحن

 ىط  خ   ىلع   ونر  ائ  س   ر،ر  ح  التَّ  ي   ل  ع  
  ين  م  ز   إىل ين  م  ز   نم   ء  ار  ض  اخل   شام  ج  ل  ج  
 ين  و  ك  التَّ  ل  ام  ك    اء  ب  ه  
 .الصغرية املاء   كجرٌة   اب  ي  الغ   ين  ر  س  ك  ي  

 مان   ياح  ن  ج   ض،ه  نـ  يـ   ومل    ويد  ك  ن  أ   م  ان  
نة   ل تٌفام   ه   حبف   خهليت الطييٌن، ريش 

 ذ راع ي ال،ي  اخل   ض  ر  أ   يف ح  ي  الر    اد  مج   
ىنالي    ورٌ ج  ه  م   ل ب  والق   ،ةيَّ ب  ش  خ   ا  ص  ع   م 
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 ىد  الص   ع  س  اتَّ ف   املاء، اه  يـ  فـ   فَّ ج   كبئري
 د  ع  يـ   مل   ايلي  خ   !ويد  ك  ن  أ   :يٌ ش  ح  الو  

 ن  م   يل بدٌ  ال .يت  ل  ح  ر   ل  م  ك  أل   يف  ك  ي  
 .19 ا  يَّ ع  اق  و   يل م  ح   ونك  ي  ل   ة  وَّ قـ  

 
إنَّ قيمة هذه الرموز واألساطري ال تنبع من دالالهتا اللغوية يف الشعر فحسب، وإمنا هلا ب عدا  مجاليا  
خخر، فهي ت ش ك  ل  صورة حسية مشاهدة، تولد املعىن لدى القارئ من خالل ختيله وحتريك قرحيته اليت تعمل 

الرموز يف الشعر يستدعي من الشاعر على إعادة تشكيل األحداث يف خميلته الداخلية. وإنَّ وجود هذه 
عملية ربط بينها وبني الواقع الذي ميثله أو يستشهد عليه؛ هلذا فإنَّ الرموز يف الشعر تكون يف تفاعل 

 مستمر بني القارئ والرمز من جهة، وبني القارئ والتاريخ من جهة أخرى. 
 
اخلصوص، واليت كانت مصدرا ورافدا  . روافد تراثية: هي اليت تتصل ابألدب والرتاث العريب على وجه1

مهما لدى الشاعر، حيث كان درويش يقرأ بنهم منذ صغره لشعراء العرب، أمثال: املتنيب، وأبو متام، 
والبحرتي، وابن عريب، وبدر شاكر السياب وانزك املالئكة، وغريهم الكثري من شعراء املاضي واحلاضر. فال 

اته قد استلهم من أساليبهم أو استقى من جتارهبم أو حذى حنوهم يكاد الشاعر إال أن يكون يف بداية حي
يف التعبري والتوظيف للمفردات واملصطلحات اللغوية يف أشعاره. ومن شواهد ذلك عندما س ئ ل  عن م ن   

 يكن عندي شاعر واحد أتعل م عليه. كانت الكتب مل: "ابكنت تقرأ عندما كنت يف فلسطني؟ فأج
الداخل هي ما تبقى من مرحلة االنتداب الربيطاين... كنت أعرف السياب جيدا  والبيايت املتوافرة عندان يف 

وكنت أقرأ نزار قباين أيضا ... قرأت يف تلك الفرتة "الداخلية" غارثيا لوركا واببلو نريودا وأتثرت هبما 
سيكي العريب متوافر وخصوصا  لوركا. كان املتا  لنا من الشعر العريب احلديث قليال . فيما الشعر الكال

وكذلك الشعر املهجري، وكنت أميل اىل غنائية هذا الشعر وإىل بساطته. ويف الشعر املصري اطلعت على 
مصادران األخرى كنا نقتبسها من  ...بعض أعمال صال  عبد الصبور وأمحد عبد املعطي حجازي

ومن هذه النماذج قصيدته اليت بعنوان "من روميات أيب  .11"الصحافة مثل "االحتاد" و"اجلديد" يف حيفا
 حيث يقول فيها: .فراس احلمداين"

 ىد  يف الصَّ  عٌ اس  و   عٌ ار  . ش  عٌ اج  ر   ى  د  ص  
 ، وتدنوال  ع  السُّ  ت  و  ص   ل  اد  ب  تـ  ى تـ  ط  خ  

 ىأ  ن  ا ، وتـ  ئ  يـ  ش  ا  ف  ئ  يـ  ، ش  من الباب  
 ان  ونـ  ور  ز  يـ   لٌ ه  أ   ة  . مث َّ اب  الب   ن  ع  
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 ل   ة ظ  ، مث َّ ايرات  الز    دا ، يف مخيس  غ  
 لنا يف سالل   سٌ . ومش   لنا يف املمر   

 :انناجَّ س   ب  ات  ع  تـ   أم    ة  . مث    ه  الفواك  
 تنا ايو  ه  قـ   ب  ش  على الع   ت  ق  ر  ملاذا أ  

 ر  ح  ن الب  م   ب  ه  يـ   ح  ل  ة م  ؟ ومث َّ ي  ق  ش  
 يتان  ز  ن  . ز  ح  ل  من امل   ب  ه  يـ   ة حبر  مث َّ 
 ريي: ط  ة  ام  م  احل   سنتيمرتا  لصوت   ت  ع  س  اتَّ 

 يتيَّ وم  ر  ريي ب  ، ط  اي محامة   ،ب  ل  إىل ح  
 .15 !يالم  ي س  م  ع   ن  لي الب  وامح   

 
. روافد موضوعية: تتعلق بذات الشاعر والظروف احمليطة به، وهي اليت كوَّنت الغريزة الشعرية يف نفس 1

انفلق لسانه عن الشعر منذ الصغر؛ بفعل ذكاءه وحيوتيه الشاعر. ابإلضافة إىل كون حممود درويش قد 
وسرعة بديهيته وموهبته اخلالقة، إال أن العامل املوضوعي والرئيس الذي عمَّق سيف الشعر لديه هي 
الظروف السياسية املتوالية على أرض فلسطني وشعبها، واملتمثلة يف االحتالل الصهيوين ألرض فلسطني، 

سات أملت ابلشعب الفلسطيين. خاصة أنَّ حممود درويش قد عايش تلك وما تبعه من نكبات ونك
الظروف وذاق علقمها، فاشرأبت نفسه هذه املعاانة وأخذ يدافع بقلمه وكراسه ما استطاعت به النفس، 
ابإلضافة إىل الثقافة الوطنية والسياسية والقومية، وتربية احلفاظ على اهلوية الوطنية اليت تلقاها درويش كان 
هلا دور هام يف تكريس شعره حنو الوطن وقضيته؛ لذا فإننا ال جند قصيدة من قصائده إال وفيها إشارة إىل 
القضية الفلسطينة واالحتالل الصهيوين. فكان حقيق له أن يسمى "شاعر األرض" أو "شاعر الثورة". 

لشاعر عشقه لألرطن والوطن ولعل قصيدته "عابرون يف كالم عابر" تعترب من أبرز قصائده اليت خلص فيها ا
 ودفاعه املستميت عليها، فهي عبارة عن حرب أشعلها الشاعر مع احملتل، حيث يقول فيها:

 ةر  اب  الع   ات  م  ل  بني الك   ون  ها املارُّ أيُّ 
 واف  ر  ص  م وان  ك  ائ  وا أمس  ل  امح   
 واف  ر  ص  نا، وان  ت  ق  م من و  ك  وا ساعات  ب  ح  واس  

ر ق واو   واف  ر  ع  تـ   ي  ،ك  ور  ص   ن  م  م ت  ئـ  ما ش   اس 
 واف  ر  ع  تـ   ن  ل   م  ك  نَّ أ

 اءم  السَّ  ف  ق  ا س  ن  ض  أر   ن  م   رٌ ج   ح  ين  ب  يـ   ف  ي  ك  
 ةر  اب  الع   ات  م  ل  بني الك   ون  ها املارُّ أيُّ 

 واف  ر  ص  ن  تـ   أن   خن  
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 وا بيننايم  ق  ال ت   م ولكن  ت  ئـ  ا ش  م  ن  وا أيـ  يم  ق  وت  
 واف  ر  ص  ن  تـ   أن   خن  
 بيننا او وت  ال مت    م ولكن  ت  ئـ  ا ش  م  ن  وا أيـ  وت  م  ت  ول  
 لم  ع  ا نـ  ا م  ن  ض  ا يف أر  ن  ل  فـ  

 ا املاضي هناولن  
 لوَّ األ   ياة  احل   ت  و  ا ص  ولن  
 ر  اض  ر، واحل  اض  ا احل  ولن  

 
 لب  ق  تـ  س  ، وامل

 ةر  خ  يا هنا...واآلن  ا الدُّ ولن  
 ان  ض  ر  أ   ن  وا م  ج  ر  فاخ  

 ان  ر  حب    ن  م   .. انر   بـ   ن  م  
 ان  ح  ر  ج   ن  م   ا ..ن  ح  ل  م   ن  م   ا ..ن  ح  م  ق   ن  م  
 واج  ر  ، واخ  ء  ي  ش   ل   ك    ن  م  
 رةاك  الذَّ  ات  د  ر  ف  م   ن  م  
  11..!ةر  اب  الع   ات  م  ل  بني الك   ون  ها املارُّ أيُّ 
 
 تطور شعره 2. 3 .4

خباايه وأسراره اإلبداعية، فهو  إنَّ الولوج يف عامل حممود درويش الشعري ليس سهال  الوقوف على
عاملٌ  ال متناه يف الغىن والتوسع والتطور. واكتساب ذلك جاء من املخزون الثقايف العميق لدى الشاعر من 
جهة، وانعكاس الواقع والظروف احمليطة به على أعماله األدبية، والقدرة على الربط بني الواقع واإلبداع الفين 

رى. حيث إنَّ عملية التحوُّل والتطوُّر يف عملية اإلبداع الشعري تستند يف يف خدمة القضية من جهة أخ
أساسها على مقومات مستمدة من الصوت الداخلي للشاعر والصوت اخلارجي املتمثل يف: اجلمهور، 
والزمان، واملكان، فهذان الصواتن مها اللذان يوجهان الشاعر إىل إنتاج عمل أديب أبسلوب معني. فقد مرَّ 

ر حممود درويش عرب مراحل إبداعية متعددة، شقَّ من خالهلا طريقه حنو العاملية، وكوَّن بذاته مدرسة شع
 شعرية مستقلة تناهض املدراس الشعرية على مر   التاريخ. وميكن إمجال تلك املراحل يف اآليت:

 
وأخذ ي رد  د الشعر على  . مرحلة التقليد: يف هذه املرحلة استكشف فيها الشاعر ذاته األدبية والشعرية،7

لسانه حماوال  تقليد الشعراء السابقني والتأثر ابلطريقة الكالسيكية والرومانتيكية يف الشعر. وخري ما ميثل 
، فيقول يف إحدى قصائد الديوان 7191هذه املرحلة جمموعته الشعرية "عصافري بال أجنحة" الصادرة عام 

 :بعنوان "خذين إليك"اليت هي 
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 ..!ك  ي  ل  إ ين  ذ  خ  
 كي  د  يا ل  ن  الدُّ  ارة  ر  حس  ح   أ  ين  ع  د  
 كي  ل  إي ام  وقي  الظ  ي ش  و  ر   أ  ين  ع  د  
 كي  د  ي   ىعل ش  ي  ع   أ  ين  ع  د  
 كي  د  على ي   وت  م   أ  ين  ع  د  

 !كي  ل  إ ين  ذ  خ  
 ! يايتر اي ح  ث  ر  ثـ  ال تـ  .. ف   الكالم   ل  م  ت  ح  ت  أ  د  ما ع  

 ات  غ  د  غ  الدَّ  ول  ض  ف   ق  وذ  ني.. ن  احل   فة  س  ل  فـ   ضكن  ع   ع  د  
 ات  ر  ثـ  ر  ما ابلثـ  جه  ر  يل ال حت   ب  اي للتق  ت  ف  ش  

 ايتي  ي اي ح  اه  ف  ى أان.. بل ـ ل ش  ش  ط  أان.. ع   أىظم
 .11 !ليكإ ين  ذ  خ  
 

يف هذا النموذج الشعري من قصيدة )خذين إليك( جند أن الشاعر قد كان متمثال ومقلدا ألشعار 
ومل يقتصر الديوان على قصائد الغزل غريه، فهذا األسلوب الغزيل نراه بوضو  عند الشاعر نزار قباين. 

تصور الالجئني  فحسب، وإمنا تضمنه قصائد أتيت على ذكر النكبة واهلجرة واحلنني إىل الوطن، وقصائد
عصافري بال أجنحة، وكل ذلك جاء أبسلوب كالسيكي مقلدا  فيه وحماكيا  غريه. وابلرغم من ذلك فقد 
ختلى حممود درويش عن هذه اجملموعة الشعرية، ومل يذكرها ضمن أشعاره، ولعلَّ ذلك يعود إىل عدم رضا 

يل أمر إعادة النظر يف أشعاري حلذفت الشاعر عن أشعاره األوىل، وقد أشار إىل ذلك بقوله: "لو قي ض 
   أكثر من نصفها".

. مرحلة االستقالل: فيها ينطلق الشاعر من أرضه وبيته وقريته املهجرة، وجيعل من نفسه حاميا ومدافعا 9
خالص يف عن قضيته ووطنه. وتتسم هذه املرحلة من حياة حممود درويش الشعرية بصدق التعبري الفين واإل

احلديث عن مهوم شعبه، حيث جند شعره مليء ابلرغبة يف التحرر واحلياة واملواساة، وانتقل من عامله الفردي 
إىل العامل اجلماعي ومن اهلموم الذاتية إىل اهلموم الشعبية والوطنية، وجعل الشعر مرخة للتعبري عن قضيته أمام 

و"عاشق من  7191ه الشعرية "أوراق الزيتون" يف عام العامل أمجع. وخري ما ميثل هذه املرحلة جمموعت
 . ومن النماذج على ذلك قصيدته "نشيد للرجال" من الديوان الثاين، فيقول فيها: 7199فلسطني" عام 

 يش  م  ة  أ  ف  ل  ض  مج   أل  
 يم  د  ن  على ق  ز  فال حت   

 اك  و  ن  األش  م  
 س  م  ل  الشَّ ث  طاي  م  خ   إنَّ 
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 مي!دون  د  وى ب  ق  ال تـ  
 ف ة  أمشيل  ض  ألمج   

 يب  ل  على قـ   فال حتزن  
 ان  ص  ر  الق   ن  م  

 ؤ  فـ   إنَّ 
 
 جون  كاألرض  ع  ادي  امل

 نسيٌم يف يد  احلب   
!غ  وابروٌد على البـ    ض 

 ألمجل  ضف ة  أمشي
 يل  ع  ئ نـ  رت  ه  يـ   ن  فإ

 يش  م  ع  ر  أض  
 نعم ... رمشي!

 ويستمر الشاعر إىل أن يقول:
 انر  ك  س  ع  م   ن  ج  م  ر  خ  ن  س  
 اانف  نـ  وم  
 اين  اب  ج  من خم   ر  خ  سن  
 ينا:اد  م نا أع  ت  ش  وي  

 «ب  ر  م .. ع  ٌج ه  هال.. مه   » 
 ب  ر  نعم! ع  

 ك  قبضة  املنجل  س  رف  كيف  من   ع  ونـ  
 ل  ز  اوم  األع  ق  ونعرف  كيف  يـ  

 ين  ب  ف  كيف  نـ  ر  ع  ونـ  
 
 ريَّ ص  نع  الع  ص   امل

..  واملنزل 
 شفىت  س  وم  
 سة  ر  د  وم  
 لة  ب  نـ  وقـ  

 ا  وخ  ار  وص  
 ىيق  وس  وم  
..مج   ب  أ  ت  ك  ون    17ل األشعار 
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جند الشاعر يف هذا النموذج ميثل الفلسطيين الصامد واملرابط على أرضه، والصابر على الظلم 
واملرارة. وفيه ميزج الشاعر بني مشاعره الذاتية ومشاعر اجلماعة الشرتاكهما يف نفس املصري واهلدف. كما 

م ال حضارة هلم، وقبائل يظهر لنا دفاعه عن الوعي العام العريب أمام العامل الذي صوَّر العرب على أهن
متناحرة فيما بينهم على ملذات احلياة. هذه الصورة اليت أخذ احملتل الصهيوين بنشرها والرتويج هلا، أوجدت 
يف نفس الشاعر التحدي واإلصرار والثبات أمام هذا احملتل. وال ختلو هذه املرحلة من احلديث عن احلبيبة 

الوطن، فتتداخل عاطفة الشاعر لرتسم لنا صورة تظهر فيها األان اليت سرعان ما تتحول إىل أم   مث إىل 
 والوطن.  

 
متيل قصائد حممود درويش يف هذه املرحلة إىل املسرحية والدرامية القصصية، فاملبىن صار . مرحلة اإلبداع: 1

هي قصصيا، كما مالت القصائد إىل كثري من التجريد، وإىل توالد الصور حبيث صارت قراءة القصيدة 
. فكثرت االستعارات الطريفة والتشبيهات املولدة 19متابعة للصور اليت فيها وتفكر بعالقات الصورة ورمزيتها

وااليقاع املتقافز النابع من التكرار ومن الرتادف واالختالف والتضاد. وخري ما ميثل هذه املرحلة ثالث 
ريوت. فيقول يف قصيدته مديح الظل مطوالت شعرية هي: أمحد الزعرت، ومديح الظل العايل، وقصيدة ب

 العايل:
...و  بـ  األ   ن  و م  ن  د  ا ي  ف ن  يـ  ر  د . خ  ي  د  ول  اجل  ل  يـ  ٌر أل  حب     اب 
 ي  ش  ٌر للن  حب   

 
 ة  ك لَّها.د  ي  ص  وت  الق  ر  يـ  بـ   ل  يَّأان  ر  . ه  د  امل

 ار  ه  ف  النـَّ ص  ت  نـ  م  ٌر ل  حب   
، لظل  نا ل  م  ت  احل  ااي  ر  ٌر ل  حب     ي   د  ر  ا الف  ن  الح  س  ام 
 م  ٌر للز  حب   

 
 ار  ع  تـ  س  ان  امل

، ك  ي  د  ي  ل    ك  ي  د  ت  ي  ق  ر  ة  س  ج  و  م   ن  م  م  ك 
 يار  ظ  ت  ارة  وان  ش  اإل   ن  م  

 ة  ر  خ  ص   ل  وَّ أ   د  ن  ف  ع  اص  و  س  الع  ي  ر . ض ع  ك  ح  ب  ل  ا ل  ن  ل  ك  ض ع  ش  
...وان  ر  ل  فـ  وامح     يار  س  ك  اغ ك 

 ي لنافذة  حتيَّته  األخرية ،م  ر  يـ   ب  أن  ل  طاع  الق  ت  ....واس  
 ي، وأن ي عد  الرباريو  ع  يـ   ب  أن  ل  واستطاع الق  

 احل ر  ... اء  ك  ابلب  
، اخت   ااي  ق  خ ذ  بـ   .خ ذ  قاموس  ال  ط  األ   ة  ر  ض  دا  يف ح  اع   س  ين  ذ  ك   ل 
 انري

 وانتصر  
                                                           

 . دمشق: مركز دمشق للدراسات النظرية واحلقوق املدنية. ثالث مراحل يف شعر حممود درويش. 9111بولس، حبيب.  19
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 وع  م  يف وردة  ت رمى عليك  من الدُّ 
، ح  ب  ف  اي  ي  غ  ومن ر   ، وع  س   ار  اف 

...ص  ت  وانـ    ر  يف خخر التاريخ 
 يار  ي  ل ك  يف اهن   يـ  ح  ال اتريخ  إال ما يؤر  خه ر  

 ار :ه  ف  النـَّ ص  ت  نـ  م  ا ل  ن  ل  يدة  ك لَّها، قـ  ص  الق   وت  ر  يـ  بـ  ق لنا ل  
 ان  تـ  ع  ل  قـ   وت  ر  يـ  بـ  
 ان  تـ  ع  م  د   وت  ر  يـ  بـ  

 ين ،و  ك  التَّ  ة  ط  ق  . ك نَّا نـ  ر  ح  اٌ  هلذا البَّ ت  ف  وم  
 ار  د  ج   ن  قَّى م  بـ  ا تـ  م  يل و  و  الطَّ  ور  ة  السُّ د  ر  ا و  نَّ ك  

 ة  ام  ي  ق   ان  خ  و   احملل  ق  يف الدُّ ة  الرُّ يد  ص  ر  ق  يـ  ك  غ  ن  قَّى م  بـ  ماذا تـ  
 وقيامة  بعد القيامة ؟ خ ذ  ن ثاري

 صر  يف ما مي  ز  ق قلبك  العاري،ت  وانـ  
 وجيعلك  انتشارا  للبذار  

 ا  يـ ل مُّ األرض  من أطرافها..س  و  قـ  
.س  ن  ا  ملا يـ  ج ر س    اه  س كَّان  القيامة  من معانيك 

،  انتصر 
 د  من احلصار  إىلي  اك  الوح  ر  س  ويُّ م  ي  ال ك احل  جم    ب  ي  ل  إنَّ الصَّ 

 .11احلصار  
 

يف الشتات، وذلك  ينينيمأساة الفلسطهذه املقطوعة من امللحمة الشعرية اليت وصف فيها الشاعر 
، حيث حتولت بريوت إىل كتلة من اللهب والدمار، 7159عندما اجتا  االحتالل الصهيوين لبنان عام 

أجربت الالجئني الفلسطينني إىل اهلجرة والرحيل مرة أخرة إىل البلدان اجملاورة. فأخذ الشاعر يصف تلك 
ي إىل حماورة األشخاص واملعامل احلضارية، املشاهد أبسلوب قصصي ودرامي، ينتقل فيه من احلوار الداخل

االضداد والنص امللحمي والصور املركبة والتجريد والزخم والتناص واالتكاء على الرمز يف التعبري مستخدما 
  عن مكنوانت النفس وخباايها.

 
ل إبداعيا يصل الشاعر اىل ما بعد احلداثة ويصل فيها اىل أتمالت حتاو . مرحلة التجديد: يف هذه املرحلة 1

نسان هنا حمور تدور حوله ع نفسه، مع الطبيعة واخلالق، فاإلأن جتد صيغا غري مألوفة حلوار اإلنسان م
التناقضات والثنائيات. هذه املرحلة جينح فيها الشاعر إىل أغوار نفسه وخباايها وخفااي الكون وما حييط به 

                                                           
 . مديح الظل العايل. 7151درويش، حممود.  11
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 ود. ومن اجلانب الشكلي جند الشاعر قد مزج بنيمن عامل الغموض، فيزداد يف التأمل والتفكر يف هذا الوج
والشعر النثري، متخطيا كل احلواجز اليت حتول بني اإلتباع واإلبداع.  عيلةالقدمي واحلديث بني شعر التف

ونلتمس أثر ذلك يف دواوينه األخرية: "كزهر اللوز أو أبعد" و "حالة حصار" وجدارية" و"ال تعتذر عما 
من تلك النماذج قصيدته ف. ، والدوواين الثالثة األوىل هي مسر  دراسة الباحثفعلت" و" أثر الفراشة"

 "موهبة األمل" اليت يقول فيها:
  ب  ع  التـَّ  ه  ك  ه  نـ  أ   ل  م  أل  اب   كَّر  ا ف  م  لَّ ك  

 
 ،ل  ل  وامل

 زان  أ ز ن  ي  ي  م  ااب ، وقال: أب  ر  س   ع  رت  واخ  
 ه  نَّ أ  ك    مَّن  ع   ه  اج  ر  د  يف أ   ث   ؟ حب   ايب  ر  س  
 على م س وَّدات   ر  ثـ  ع  يـ   م  ل  ، فـ  ال  ؤ  هذا السُّ  ل  ب  قـ  

  .ش  ي  والطَّ  ب  ط  الع   يع  ر  ب  س  ل  كان فيها الق  
 ف  ق  و   ه  أنَّ  ت  ب  ث  تـ   ة  ق  يـ  ث  على و   ر  ثـ  ع  يـ   ومل  
  ت  حت   

 
 ل  م  ابأل   كَّر  ا ف  م  لَّ . وك  ب  ب  بال س   ر  ط  امل

  ت  ع  س  اتَّ 
 
 د  ع  يـ   مل   د  س  بني ج   ة  اف  س  امل

 يكر  ر   . ومل  ة  م  ك  ابحل   ب  ل  ا  وقـ  ف  يـ  ف  خ  
 ما هو ط  ر  فـ   ن  : م ن  أان ؟ م  ال  ؤ  السُّ 

 .ةي  ال  ان الع  ر  يـ  ى اجل  ق  يـ  وس  وم   ق  ب  نـ  الزَّ  ة  ح  جم  اف  لرائ  
 أىر  ، فـ  ق  ف  أ   ن  ق ى م  بـ  ا تـ  على م   ة  ذ  اف  الن   ح  ت  فـ  
   ي  قالضَّ  ع  ار  ج ر وا  على الشَّ  ان  ح  از  مت    ني  ت  طَّ ق  

  :نة. وقالخ  د  ا  يف م  شَّ  ع  ين  ب  ة  تـ  ام  ومح   
 ان  مي   ، رمبا هو اإل  أس  الي   يض  ق  ن   ل  ليس األم  

 ان  تـ  ك  ر  خهلة  بنا ... تـ   االة  ب  عن ال م   م  اج  النَّ 
  ريس  ف  ة يف تـ  اصَّ نا اخل  ب  اه  و  على م   د  م  ت  ع  نـ  

 والادَّة  م   ل  م  األ   س  ي  وقال: ل   اب  ب  الضَّ 
 ا  اد  ض  ا  م  ص  ر  ل قـ  او  ن  . تـ  بة  ه  و  م   ه  . إنَّ ة  ر  ك  ف  

  ....ل  م  ال األ  ؤ  س   ي  س  . ون  م  الدَّ  ط  غ  ض   اع  ف  ت  الر  
  ض  ام  ما.... غ   ج  ر  ف  ب   سَّ وأ ح  

 
   !11 ر  د  ص  امل

 
يف هذا النموذج املليء ابألسرار واأللغاز النابع من التأمل وحديث النفس، أصبحت ظاهرة 

 األخرية، وهي حماولة من الشاعر للوصول إىل احلقائق الغائبة عن ذهنه يف الوجود درويش يف أشعارملموسة 
                                                           

 . 91. صأثر الفراشة. 9111درويش، حممود.  11
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. ويف هذا النص النثري يزخر بكابوس التشبيهات واالستعارات أو استكشاف عوامل ما وراء الطبيعة
ألغازها وأسرارها.  واجملازات، اليت تؤدي إىل حب   االستطالع عند القارئ والتشويق واملغامرة يف تفكيك

 وهذا ما سنجده يف الفصول القادمة من التحليل.
 
 دراسات نقدية  2. 3. 5

استطاع حممود درويش إببداعاته الشعرية وعبقريته األدبية أن يشغل النقاد والكتاب من بعده، 
يب كتابته ففتح هلم ابب البحث والتقصى عن مدلوالت مفرداته الشعرية، ومضامني قصائده الثورية، وأسال

التجديدية. واليت عربَّ من خالهلا عن رو  القضية اليت خمن هبا ضد الظلم واالستعمار أينما كان ويف أي 
زمان كان. هذا الشعر الذي وصل إىل قلوب الناس قبل عقوهلا، أخذ حيزا كبريا يف حياة الناس عامة، 

ألدابء الغربيني قد كتبوا عنه، وحبثوا والنقاد والكتاب خاصة، وليس العرب فحسب، بل هناك الكثري من ا
يف أشعاره نقدا  وحتليال  سواء كان ذلك يف املوضوع أو املضمون أو األسلوب. إضافة إىل احلوارات 
واملقابالت الصحفية اليت مت إجراءها مع درويش احمللية والعربية والعاملية. ويف هذا املقام ليس إبمكاننا أن 

ول الشاعر حممود درويش إىل يومنا هذا، ففي كل يوم هناك عنوان حبث أو حنصي الدراسات اليت قامت ح
رسالة أو مقال خيرج ليظهر لنا إبداعاته الشعرية وجتديداته األدبية. فمن هذه الدراسات اليت تناولت شعر 

 حممود درويش:
 . مصر: دار اهلالل. 9. حممود درويش شاعر األرض احملتلة. ط7117. النقاش، رجاء. 7
 . الكلمة واجملهر؛ دراسات يف نقد الشعر. مصر: مكتبة األسرة.7111درويش، أمحد.  .9
. مسات احلداثة يف الشعر العريب املعاصر. مصر: اهليئة املصرية العامة 7111. فتح الباب، حسن. 1

 للكتاب. 
 ب العرب. . شعر االنتفاضة يف البعدين الفكري والفين. دمشق: احتاد الكتا7115. العراقي، فائز. 1
اإلهبام يف شعر احلداثة، العوامل واملظاهر وخليات التأويل. . 9119. القعود، حممد عبد الرمحن. 8

 الكويت: سلسلة عامل املعرفة. 
 . حممود درويش الغريب يقع على نفسه. مصر: رايض الريس للكتب والنشر. 9119. وازن، عبده. 9
 ة. ديب: جملة ديب للثقافة. . حممود درويش حالة شعري9111. فضل، صال . 1
. الشعر الفلسطيين يف نكبة فلسطني. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات 7118. الكيايل. عبد الرمحن. 5

 والنشر.
 7118 -7115. احلركة الشعرية يف فلسطني احملتلة بني عامي 9111. أبو أصبع، صاحل خليل. 1

 "دراسة نقدية". دمشق: دار الربكة للنشر والتوزيع. 
 م، خميلة حممود درويش الشعرية، األردن: جامعة الريموك. 9115. الدويري. أكرم أمحد علي، 71
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ية والتحليلية اليت تناولت حممود درويش وشعره هذا غيض من فيض من تلك الدراسات النقد 
. وما زال النقاد والكتاب هاإلبداعي، دراسة يظهر فيها جتليات اإلبداع واالبتكار والتجديد يف شعر 

مشغولني ابلبحث عن أسرار لغة الشاعر وأساليبه التعبريية يف إظهاره للصور البيانية والبالغية إظهارا يضفي 
 وحسنا  حتتار فيه األذواق، وترتفع بوهجه األشداق.  على املضامني مجاال  
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 الفصل الثاين
 
 

 النظرية السياقية
 

 السياق يف اللغة االصطالح 2. 4 
 
 السياق لغة  2. 4 .1
(، وقد ذكر ابن فارس أنَّ السني والواو والقاف    جاءت لفظة السياق من الفعل الثالثي )س و ق 

ساقه يسوقه سوقا. ويقال: سقت إىل امرأيت صداقها، وأسقته.  أصل واحد، وهو حدود الشيء. يقال:
 . 18والسوق مشتقة من هذا؛ ملا يساق إليها من كل شيء، واجلمع أسواق

 
وقال ابن منظور: السوق: معروٌف. ساق اإلبل وغريها يسوقها سوقا وسياقا. وهو سائق وسوَّاق، 

. قيل يف التفسري: سائق 19﴾ك لُّ نـ ف س  م ع ه ا س ائ ٌق و ش ه يدٌ و ج اء ت   شدَّد للمبالغة. وجاء يف قوله تعاىل:﴿
 . 11يسوقها إىل حمشرها، وشهيد يشهد عليها بعملها

 
وقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة. 

سياقا وأساقه، وساق فالن من  واملساوقة: املتابعة، كأن بعضها يسوق بعضا. وساق إليها الصداق واملهر 
 . 15امرأته، أي أعطاها مهرها. والسياق: املهر

  
على ساق واحدة، أي بعضهم إثر بعض، ليس  ننينة ثالثة بويقول اجلوهري: "يقال: ولدت فال

 .11بينهم جارية، والسياق نزع الرو ، يقال: رأيت فالان يسوق، أي ينزع عند املوت"
 

                                                           
: 1)حتقيق( عبد السالم حممد هارون. بريوت: دار الفكر.  معجم مقاييس اللغة.. 7111ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي.   18

771 .  
 .97: 81القرخن. قاف  19
: 1: دار املعارف. . )حتقيق( عبد هللا علي الكبري وخخرون. مصرلسان العرب. 7157ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم.  11

9781 . 
 . 9781: 1. 7157ابن منظور.  15
)حتقيق( أمحد عبد الغفور عطار. بريوت: دار العلم للماليني.  الصحا  )اتج اللغة وصحا  العربية(.. 7151اجلوهري، إمساعيل بن محاد.  11
1 :7111 . 
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ق اإلبل جلبها وطردها، يقال: سقته فانساق، وسقت املهر إىل وقال الراغب األصفهاين: سو 
: تتابع يف النظام. وسرد احلديث 81املرأة . والسرد هو التتابع. حيث قيل: جنوم سرد متتابعة. وتسرد الدُّرُّ

 . 87والقراءة: جاء هبما على و الء. وماش  مسرد: يتابع خطاه يف مشيه
 

 إليه خريا، وساق إليها املهر، وساقت الريح السحاب. ويقول الزخمشري: ومن اجملاز: ساق هللا
وتساوقت اإلبل: تتابعت. وهو يسوق احلديث أحسن سياق، وإليك يسوق احلديث. وهذا الكالم مساقه 

 .89إىل كذا. وجئتك ابحلديث على سوقه: على سرده
 

التتابع والسرد. يتضح مما سبق أن السياق مصدر ساق، وهو مرادف لكلمة )السوق(. واليت تعين 
وإذا كانت تساوقت على وزن )تفاعلت( للمؤنث تعين تتابعت. فإن ساوق على وزن )فاعل( تؤدي إىل 

ث ال خيتلف يمعىن التتابع. وبذلك تكون ساوق مرادفة لكلمة )املساوقة( اليت تعين: "التالزم بني الشيئني حب
 .81أحدمها عن اآلخر يف مرتبة، ويتبع كل منهما صاحبه"

 
 السياق اصطالحا 2. 4. 2

ابلرغم من إيراد املعىن اللغوي للفظة "السياق" يف معاجم وقواميس اللغة العربية القدمية، فإنه يتعذَّر 
علينا وجود معىن اصطلح عليه العلماء العربية هلذه اللفظة؛ ويعود السبب يف ذلك إىل أنَّ مصطلح السياق 

القدماء له، وهذا االختالف رمبا ليس يف املضمون الذي حيمله يشكل ب عدا خخر واجتاها خيتلف عن مفهوم 
معىن السياق، وإمنا يف الداللة الذي أصبح يشكله املصطلح واتساعه ومشوله على أبعاد جديدة. إضافة إىل 

فإهنم أثبتوا معىن السياق عمليا يف كتبهم  -ابلرغم من إشارهتم ملفهوم السياق–ذلك أن العلماء القداماء 
 عمليا ال فهما نظراي وتقعيداي.  اهتم دون حتديد أو أتصيل ملفهوم السياق، فكان فهمهم له فهماومصنف

 
هلذا فإن الباحث قد خثر إىل عدم ذكر إشارات العلماء القدماء ملفهوم السياق يف هذا املقام، 

عليه العلماء وأرجأ ذلك إىل املبحث الثالث من هذا الفصل، واكتفى إبيراد مفهوم السياق كما اصطلح 
اجلهود فيها من خالل رسم معاملها  تاحملدثني، وذلك بعد ظهور النظرية السياقية وتكامل أبعادها وتضافر 

وحتديد مداخلها وتوضيح مناهجها. وفيما يلي نعرض ألهم التعريفات اليت وضعها العلماء لتقريب مفهوم 
 السياق حديثا:

                                                           
)حتقيق( مركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار  ت يف غريب القرخن.املفرداالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املفضل. د. ت.  81

 . 195: 9مصطفى الباز. مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز.
 . 111: 7. 7115الزخمشري.  87
 . 158: 7. )حتقيق( حممد ابسل عيون السود. بريوت: دار الكتب العلمية. أساس البالغة. 7115الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر.  89
 .958: 9. )حتقيق( رفيق العجم، علي دحرج. لبنان: مكتبة لبنان. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. 7119التهانوي، حممد علي.  81
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حيث جند أنه يتكون من  context)تينية مصطلح )يف اللغة الاليقابله لفظ "السياق"  ذ كر أن
( اليت تعين "النسيج"، مث تطورت اللفظة وأصبحت تطلق على text( اليت تعين "مع"، و)conمقطعني: )

 تعين جمموعة من املعاين، تتمثل يف: context)النص. وهبذا الشكل أصبحت لفظ )
 . ما حييط ابلوحدة اللغوية املستعملة يف النص.7
 . قيود التوارد املعجمي اليت تراعى عند استعمال أكثر من وحدة لغوية. 9
 . نص لغوي يتسم بسعة نسبية ويؤدي معىن متكامال سواء أكان ذلك النص مكتواب أم متكلما به.1
 . 81. األحوال واملواقف اخلارجية ذات العالقة ابلكالم1
 

"هو النص اآلخر، أو النص املصاحب أن السياق: (Michael Halliday) ي اهاليد مايكل ويرى
 . 88للنص الظاهر، وهو مبثابة اجلسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته اخلارجية"

 
والسياق كما يراه الغذامي: "هو املرجع الذي حيال إليه املتلقي كي يتمكن من إدراك مادة القول، 

السياق عند ايكبسون: "هو الطاقعة ويكون لفظيا أو قابال للشر  اللفظي". كما يشري أيضا إىل أن 
املرجعية اليت جيري القول من فوقها، فتمثل خلفية للرسالة متكن املتلقي من تفسري املقوله وفهمها. فالسياق 

 . 89إذا هو الرصيد احلضاري للقول، وهو مادة تغذيه بوقود حياته وبقائه"
 

ية احمليطة ابلوحدة الصوتية أو الوحدة وقد ذكر مبارك يف معجمه أن السياق يقصد به: "البيئة اللغو 
البنيوية الصغرى، ويعين الوحدات اليت تسبق وتلي وحدة لغوية حمددة. كما يعين هذا التعبري: جمموعة 
العوامل االجتماعية اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار لدراسة العالقات املوجودة بني السلوك االجتماعي 

 . 81والسلوك اللغوي"
 

معجم املصطلحات اللغوية" أن: "سياق: ما يسبق العنصر اللغوي أو يليه يف كالم أو وجاء يف "
 . 85نص، سواء كان صوات أم لفظا أم مجلة"

 
 

                                                           
 . 18. مصر: دار الكتاب. ص غة احلديثداللة السياق بني الرتاث وعلم الل. 7117الربكاوي، عبد الفتا  عبد العليم.  81
 . 91. مكة املكرمة: دار الثقة للنشر والتوزيع. ص علم النص ونظرية الرتمجةهـ. 7171عوض، يوسف نور.  88
 .  79. املغرب: املركز الثقايف العريب. ص 9ط اخلطيئة والتفكري.. 9119الغذامي، عبد هللا.  89
 .97بريوت: دار الفكر اللبناين. ص  األلسنية.معجم املصطلحات . 7118مبارك، مبارك.  81
 . 771. بريوت: دار العلم للماليني. ص معجم املصطلحات اللغوية. 7111البعلبكي، رمزي.  85
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أما الداللة السياقية فهي:"ما تطرأ على الكلمة من تطور داليل حبسب القوانني اليت ترصد حركة 
 .81اجملاالت املختلفة من: علمية واجتماعية وفنية" األلفاظ والدالالت يف الزمان املتتابع بني العصور، ويف

  
تلك جمموعة من التعريفات اليت جاءت يف توضيح معىن السياق يف العصر احلديث، وابلرغم من 
اختالف صيغة التعاريف بعضها عن البعض، إال أننا جند فيها داللة واحدة تشرتك فيها مجيع التعريفات، 

سي الذي انطلقت من النظرية السياقية يف سبيل حتقيق غاايهتا وأهدافها، أال وهذه الداللة متثل احلجر األسا
 وهي الوصول إىل املعاين الدقيقة لأللفاظ من خالل ورودها يف سياق الكالم.

 
وابلنظر إىل املفاهيم السابقة يتضح لنا أنَّ السياق يتناول جانبني: األول: سياق النص أو الكالم  

(، والثاين: سياق املوقف أو احلال ويسمى )السياق غري Linguistic context) ويسمى )السياق اللغوي(
(. حيث يقول بروس أنغام: "السياق يعين واحدا من اثنني: أوال: السياق context of situationاللغوي( )

اللغوي وهو ما يسبق الكلمة، وما يليها من كلمات أخرى، والثاين: السياق غري اللغوي: أي الظروف 
 .91اخلارجية عن اللغة اليت يرد فيها الكالم"

  
من خالل ما سبق يف تعريف السياق يف اللغة واالصطال ، جند أن تعريفات العلماء تدور يف 
فلك واحد، فاملعىن متقارب وإن اختلف اللفظ والصياغة والرتكيب، فالسياق كما ي فهم هو الربط بني 

إىل املعىن املقصود، وأي خلل يف هذا الربط يؤدي إىل خلل عناصر الرتكيب الواحد ربطا متماسكا يؤدي 
يف املعىن املقصود، أي أنه ال يعط املعىن الذي يريده الكاتب، فاملعىن قائم على التماسك والرتابط بني 

 حمتوايت الرتكيب من الكلمات والعبارات واأللفاظ.
 
نقطة االنطالق  -اق املوقفأي السياق اللغوي وسي–لقد كان من خالل هذا التقسيم للسياق  

األساسية للنظرية السياقية، واليت اعتمد عليها فريث يف تشكيل نظريته وتطويرها وحتديد معاملها احلديثة. 
 وسيتم توضيح ذلك يف املبحث التايل.

 
 نشأة النظرية السياقية  2. 5

األوىل لنشأة اللسانيات قبل البدء يف احلديث عن نشأة النظرية السياقية، ال بدَّ أن نضع البصمات 
احلديثة ابعتبار أن النظرية السياقية هي جزء من اللسانيات احلديثة، كما أن ظهور النظرية السياقية كان 

تكاملية  االلسانيات احلديثة. فالعملية إذ معتمدا على غريها من النظرايت أو األحباث اليت قامت يف جمال
                                                           

 .  99. دمشق: دار الفكر. ص 9. طعلم الداللة العريب: النظرية والتطبيق. 7119الداية، فايز.  81
 . 11: 7رسالة دكتوراه. السعودية: جامعة أم القرى.  داللة السياق.هـ. 7175الطلحي، ردة هللا بن ضيف هللا.  91
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جذوره التارخيية األوىل منذ القدمي، وخاصة عند اهلنود واإلغريق وترابطية، والدرس اللساين بشكل عام له 
واليوانن والرومان واملصريني القدماء وغريهم من أصحاب احلضارات العريقة؛ هلذا فإن اإلشارة إىل نشأة 

 اللسانيات احلديثة أمر حمتوم؛ إلزالة اإلهبام عن هذا التاريخ.
 

لة يف جمال الدرس اللغوي، فقد انتقلت الدراسة من يعترب منتصف القرن التاسع عشر حمطة فاص 
مرحلة البحث يف اتريخ اللغة، ودراسة العالقة بني اللغة والتاريخ، وتصنيف اللغات يف سالالت لغوية 
معينة، وقد أطلق على هذا النوع من الدراسة بـــ "اللسانيات التارخيية"، إىل مرحلة دراسة اللغة دراسة علمية 

على التجارب واملالحظات، وابستخدام مناهج ونظرايت معينة، وهتتم بدراسة اللغة من منهجية قائمة 
حيث: اخلصائص والرتاكيب واملعاين. ويعترب العامل السويسري فردانن دي سوسور أول من أحدث قطيعة يف 

، واليت مت نشرها اللسانيات التارخيية، وأخذ ي عىن بدراسة اللغة دراسة وصفية أطلق عليها "اللسانيات اآلنية"
يف كتاب "حماضرات يف اللسانيات العامة". وقد خلص دي سوسور موضوع اللسانيات احلديثة يف قوله: 

 . 97"إن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا"
 

كانت جهود دي سوسور يف الدرس اللساين احلديث مبثابة املفتا  األساسي يف البحوث 
لدراسات اللسانية عامة، إذ تكاثرت النظرايت واألحباث واملدارس اللسانية احلديثة، مث استقلت يف علم وا

خاص تعتمد يف استقالليتها على دراسة اللغة دراسة وصفية، وتعتمد على مقاييس دقيقة وضعها علماء 
ىن والنسيج املكون ب  بدراسة الالبنيوية"؛ الهتمامها  اللغة أنذاك، وقد أطلق على تلك الدراسات "اللسانيات

للغة. وقد كان من أوائل تلك املدارس "مدرسة براغ" أو "املدرسة الوظيفية" الروسية، وكان من أقطاهبا: 
ايكبسون، وتروبتسكوي، وتتميز هذه املدرسة بدراسة النظام اللغوي مبستوايته املختلفة: النحوي، والصريف، 

ضة، وهذا ما جعله خيتلف عن مناهج املدارس اللسانية األخرى. ويف والصويت، والداليل، دراسة وظيفية حم
أورواب ظهرت "مدرسة كوبنهاغن" أو "الغلوسيماتيك" ويرجع الفضل يف أتسيسها إىل لويس يلمسليف 
الدمناركي، وتقوم هذه النظرية على أسس رايضية ومنطقية وكلية، تعىن بوصف الظواهر وحتليلها وتفسريها 

ية، وختتلف عن املدارس األخرى يف أهنا جتمع بني النحو التقليدي واللسانيات احلديثة بطريقة موضوع
ابستخدام الرايضات واجلرب يف حتليل النصوص. ويف بريطانيا ظهرت "مدرسة لندن" وكان من روادها: هنري 

ابللغة،  سويت، ودانيال جونز، وجون فريث، وقد طور أتباع هذه املدرسة الدراسات الصوتية وعالقتها
إضافة إىل ما حققه فريث من تقدم يف جمال اللسانيات بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بنظريته الشهرية 
"النظرية السياقية". وإذا انتقلنا إىل أمريكا جند اللسانيات الوصفية اليت اهتم هبا اإلنثروبولوجييون، فكان 

                                                           
97 , edited by Charles Bally and Course in General Linguistics). 7181Saussure, F. D. (

Albert Sechehaye, in collaboration with Albert Riedlinger. Translated by Wade 
919.  P Philosophical LibraryNew York:  Baskin. 
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دراسة وحتليل اللغة املنطوقة، وكان من أشهر اهتمامهم منصب على دراسة اللغة دراسة وصفية تعتمد على 
هؤالء العلماء: بوعز، وسابري، بلومفيلد. ولعل أهم ما متيزت به اللسانيات الوصفية على يد بلومفيلد هو 

نهج اآليل أو املادي" والذي ربط اللسانيات بعلم النفس السلوكي، وقد أطلق على هذا املنهج ابسم "امل
 . 99دود املثري واالستجابةر السلوك البشري يف حيفس

  
ظل املنهج الوصفي مسيطرا على الدراسات والنظرايت اللسانية احلديثة يف أورواب وأمريكا حىت 

، إذ ظهر بعد هذا التاريخ تيار جديد على يد نوعم تشومسكي أطلق 7181منتصف القرن العشرين سنة 
رتكيبية"، ويكمن الفرق بني تشومسكي والوصفيني هو يف كتابه "البىن ال كما  عليه القواعد التوليدية التحويلية

انتماء تشومسكي إىل العقالنيني، أما الوصفيون فقد تبنوا املذهب التجرييب، كما أنه يرفض التسليم ابلنظرية 
والتحليلي بدال  يالسلوكية يف اكتساب اللغة، إضافة إىل أن تشومسكي اهتم يف نظريته ابجلانب التفسري 

في. وقد مرت نظرية تشومسكي يف مراحل عدة حىت وصلت إىل ما وصلت عليه اآلن، من اجلانب الوص
 . 91واليت عرفت ابسم "النحو التوليدي التحويلي"

  
أما علم الداللة "مسانتكس" الذي يعترب أحدث فروع اللسانيات احلديثة، فقد سيطر على معظم 

ىن بدراسة معاين األلفاظ واجلمل دراسة وصفية األحباث والدراسات اللسانية يف الوقت احلاضر، إذ أنه ي ع
موضوعية، أي البحث يف معىن املعىن، وقد ظهر العديد من املناهج احلديثة اليت هتتم بدراسة املعىن، منها: 
املنهج التحليلي، واملنهج السياقي، واملنهج العقالين، واملنهج التصويري، وكل منهج له طريقته اخلاصة يف 

ة املعىن أو معىن املعىن. ويتميز علم الداللة ابهتمامه جبوهر الكلمات ومعانيها، والوقوف الوصول إىل دالل
على التطورات اليت تؤثر على املعىن وتغريها. ويتجاوز بذلك حدود اللسانيات احلديثة اليت اهتمت بدراسة 

 .91اجلوانب الصورية للغة
 

كانت تلك أهم اإلشارات واحملطات يف اتريخ تطور اللسانيات احلديثة، إذ ظهر يف هذه احلقبة  
الزمنية الكثري من النظرايت واملناهج واألحباث اليت أخذت على عاتقها البحث يف ذات اللغة، ودراستها 

  دراسة وصفية وحتليلة تبتعد يف مسارها عن الدراسات التارخيية واملقارنة. 
 
 
 

                                                           
 .918 -919. اجلزائر: دبوان املطبوعات اجلامعية. ص 9. طاللسانيات النشأة والتطور. 9118مومن، أمحد.  99
 . 918 -919. ص 9118مومن.  91
 . دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب. علم الداللة أصوله ومباحثه. 9117عبد اجلليل، منقور.  91
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 السياق قبل فريث 2. 5 .1
أما نشأة النظرية السياقية، فهي كغريها من النظرايت اللسانية احلديثة اليت أتثرت بغريها من النظرايت، فإذا 
كانت اجلهود اللسانية يف دراسة اللغة قد ظهرت منذ العهد القدمي، وتطورت مع مرور الزمن وتغريات 

حلديث ظهر بناء على دراسات سابقة يف ذات اجملال، أي أن اجملتمع، فإن ذلك يعين أن الدرس اللساين ا
اجلهود الناشئة تعتمد على جهود سابقة هلا. وكذلك النظرية السياقية اليت ظهرت على يد جون روبرت 

 ( فإن هلا إشارات ومقدمات ظهرت يف األحباث والنظرايت اللسانية السابقة هلا. John Firthفريث )
 

  Deيف اللسانيات احلديثة عن السياق قد ظهرت عند دي سوسور )كانت اإلشارة األوىل  

(Saussure  (7581- 7171 ويعد كتابه "حماضرات يف اللسانيات العامة" الذي صدر بعد وفاته ذا )
قيمة علمية كبرية يف اللسانيات احلديثة، وخاصة فيما أحدثه سوسور من استخدامه لظاهرة الثنائيات،  

م، واللسانيات اآلنية والزمانية، والعالقة بني الدال واملدلول وغريها. فاللغة عند دي كثنائية اللغة والكال
سوسور "ال ميكن أن تكون إال نظاما من القيم اجملردة، وتكمن قيمة الكلمة يف خاصيتها اليت متكنها من 

سوسور فإنه خيلص فيها . ومن خالل ثنائية العالقات الرتكيبة والرتابطية اليت ذكرها دي 98متثيل فكرة معينة"
إىل أن الوحدات اللغوية )الكلمات( ال تكتسب قيمتها إال بتقابلها مع الوحدات اليت تسبقها أو تليها أو 
معهما مجيعا. أي أن الكلمة تكتسب قيمتها من خالل دخوهلا يف عالقة مع غريها من الكلمات، فالكلمة 

لك أهنا تتخذ أكثر من معىن يف سياقات متعددة. وقد يف احلقيقية ال متتلك أي معىن يف ذاهتا، ودليل ذ
أطلق على العالقات الرتابطية مصطلح "العالقات االستبدالية"؛ وذلك إلمكانية أن حتل الوحدات اللغوية 

 . 99حمل بعضها البعض يف سياق واحد
 

( يف  7518- 7191) (Joseph Vendryesس )يمث ظهر مصطلح "السياق" عند جوزيف فندر 
كتابه "اللغة"، حيث أشار يف موضوع االشتقاق الذي ذكره فندرس يف اجلزء الثالث من كتابه إىل أن عملية 
االشتقاق اليت حتصل يف اللغة، ال ميكن أن تكون كلماهتا متشابه يف املعىن، وهلا داللة واحدة فقط، وإن 

حينما نقول أبن إلحدى ضع فيه، حيث يقول: "الذي يفرق بني املعىن وخخر هو سياق النص الذي تو 
الكلمات أكثر من معىن واحد يف وقت واحد نكون ضحااي االخنداع إىل حد ما. إذ ال يطفو يف الشعور 

 .91من املعاين املختلفة اليت تدل عليها إحدى الكلمات إال املعىن الذي الذي يعينه سياق النص"
  

                                                           
98 .19. P 7181Saussure.   

 . 711: 9118مومن.   99 
 . 995. )ترمجة( عبد احلميد الدواخلي، حممد القصاص. مصر: مكتبة األجنلو املصرية. ص اللغة. 7181فندرس، جوزيف.  91
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ره يف حتديد املعىن املالئم للكلمة حسب النص الذي يرد وقد شدَّد فندرس على أمهية السياق ودو 
يث يقول: "الذي يعني قيمة الكلمة يف كل   احلاالت... هو السياق، إذ أنَّ الكلمة توجد يف كل مرة فيه، ح

تستعمل فيها يف جو حيد  د معناها حتديدا مؤقتا، والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة 
املعاين املتنوعة اليت يف وسعها أن تدلَّ عليها، والسياق أيضا هو الذي خيل  ص الكلمة من ابلرغم من 

ويرى فندرس . 95"الدالالت املاضية اليت تدعها الذاكرة ترتاكم عليها، وهو الذي خيلق هلا قيمة "حضورية
هي الظروف اليت  أن الكلمة بكل املعاين اليت حتملها توجد يف الذهن مستقلة، والذي حيدد استعماهلا

الكلمة بكل املعاين الكامنة توجد يف الذهن مستقلة عن مجيع تدعوها إىل ذلك. حيث يقول: "
كانت    .91االستعماالت اليت تستعمل فيها، ومستعدة للخروج والتشكل حبسب الظروف اليت تدعوها"

 ة. هذه أهم اإلشارات اليت تدل على استخدام فندرس ملصطلح السياق يف دراسة اللغ
  

أما الظهور احلقيقي واإلشارة الصرحية ملصطلح "السياق" فقد ظهر يف أعمال العامل اإلنثربولوجي 
( عندما كان يعمل يف جزر تروبراند يف جنويب احمليط Malinowski( )7551- 7119مالينوفسكي )

شل، فقد سجل اهلادي، فقد حاول مالينوفسكي ترمجة بعض اجلمل اليت كان يسمعها ويف كل مرة كان يف
ن نلتفت ونرى أصحابنا، إنه اخلشبة األمامية أبنفسنا..وحن ري   ا لصاحب زورق ما ترمجته: "حنن نستفاخر 
اخلشبة اخللفية". هذه الرتمجة مل تعطي معنا واضحا بيننا، حيث يقول مالينوفسكي: "إن هلذا القول  يسري   

 . 11معىن فقط إذا وضعنا اجلملة يف السياق الذي استعملت فيه أصال..."
  

لقد كان سياق احلالة ابلنسبة ملالينوفسكي "قطعة من العملية االجتماعية اليت ميكن دراستها 
ة أو كناية عن حلقة منتظمة من األحداث". ومع اعرتاف فريث بفضل مالينوفسكي عليه يف بصورة مستقل

يرى أن سياق احلالة عند مالينوفسكي مل يكن مرضيا  -فريث–إدراج سياق احلالة يف دراسة اللغة، إال أنه 
اللساين، أو  للمدخل اللغوي الدقيق إىل املشكلة. فقد فضَّل فريث أن يكون سياق احلالة جزءا من أداة

 .  17أحد أساليب الوصف كغريها من األساليب اليت تستخدم يف دراسة اللغة
  

ويقرر مالينوفسكي أبمهية السياق اخلارجي لفهم اللغة، وبيان وظيفتها احلقيقية، حيث يقول: "إن 
يضا  اللغة إال اللغة يف جوهرها متأصلة يف حقيقة الثقافة ونظم احلياة والعادات عند كل مجاعة، وال ميكن إ

 . 19ابلرجوع الدائم إىل احمليط األوسع، وهي الظروف اليت يتم فيها النطق"
                                                           

 . 917: 7181فندرس.  95
 . 919: 7181فندرس.  91
 . 97)ترمجة( جميد املاشطة. العراق: منشورات اجلامعة املستنصرية. ص  علم الداللة.. 7157ابملر، أف. خر.  11
 . 91: 7157ابملر.  17
 . 11. )حتقيق( متام حسان. مصر: دار إحياء الكتب العربية. ص اللغة يف اجملتمع. 7181لويس. م. م.  19
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وخالصة فكر مالينوفسكي عن السياق يتمثل يف قوله: "الكالم واملوقف مرتبطان ببعضهما ارتباطا 
 . 11ال ينفصم، وسياق املوقف ال غىن عنه لفهم األلفاظ"

  
ملصطلح السياق عند علماء اللسانيات احلديث، واليت  كانت تلك أهم اإلشارات واإلرهاصات

مهَّدت لظهور النظرية السياقية أواسط القرن العشرين. إذ تعترب النظرية السياقية جزءا من اللسانيات احلديثة 
ورسم معامله جون  هك من خالل منهج قام بتحديد وظائفواليت تبحث يف داللة الكلمات )املعىن( وذل

  رائد النظرية السياقية، وصاحب الفضل يف ظهورها واتساعها. فريث، الذي يعترب
 

 السياق عند فريث 2. 5 .2
( اليت أرسى قواعدها وبىن أساساهتا جون فريث Contextual theoryتعدُّ النظرية السياقية )

(John Firth( )7511- 7191 من أهم اإلسهامات اليت قدمها للدرس اللساين احلديث، فقد استفاد )
فريث من دراسات عامل اإلنثربولوجيا مالينوفيسكي من خالل دراسته االجتماعية، إذ يرى أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية ينبغى االهتمام هبا، حيث يقول فريث: "إن اللغة ينبغي أن تدرس بوصفها جزءا من املسار 

االعتباطية أو االجتماعي، أي كشكل من أشكال احلياة اإلنسانية، وليس كمجموعة من العالمات 
. ومبا أن اللغة هي الوسيلة الوحيدة اليت تساعد على فهم املعاين املتعددة، فإن فريث قام 11اإلشارات"

بدراسة مكوانت اللغة وفق ظروف اجتماعية، وابلرتكيز على العالقات اليت تربط اللغة ابجملتمع. ومن خالل 
ها مالينوفيسكي حينما واجهته مشكلة ترمجة ذلك فقد تبىنَّ فريث نظرية "سياق املوقف" اليت ابتكر 

النصوص اإلثنوغرافية يف جزر الرتوبرايندية، حيث طوَّر على إثر ذلك نظرية سياق املوقف؛ ليتمكَّن من 
معاينة الوظائف أو املعاين اليت تؤديها الكلمات واجلمل يف السياقات املوقفية اخلاصة اليت تستعمل فيها. 

أنه: "من الضروري أن توضع كل ألفاظ الكالم يف سياق املوقف لفهم مغزاها فقد قرَّر مالينوفيسكي 
 . 18احلقيقي"

 
لقد أوىل فريث لعلم الداللة أمهية كربى، يف الوقت الذي كان فيه اللسانيون ميتنعون عن دراستها؛ 
ابعتبارها خارج نطاق اللسانيات وفوق طاقتها، حيث أراد أن جيعلها علما مستقال بذاته، فهو يقول يف 

لداللة فقد قام فريث بتميز ذلك: "دراسة الداللة هي املهمة الرئيسية للسانيات الوصفية". ولتوضيح معىن ا
نوعني من العالقات اليت ترتبط هبما األلفاظ ومها: العالقات الداخلية أو الشكلية، والعالقات املوقفية، 
ويشمل النوع األول العالقات اليت تربط وحدة لغوية معينة ابلوحدات األخرى، كالعالقة املوجودة بني 

                                                           
 . 99مصر: اهليئة العامة للتأليف والنشر. ص  .19. مقال يف جملة الفكر املعاصر. العدد اللغة ونظرية السياق. 7117عزت، علي.  11
 . 711: 9118مومن.  11
 . 711: 9118مومن.  18
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الرتكيبية بني الوحدات النحوية والعالقات الفونولوجية بني الوحدات اللغوية يف تتابع ما، والعالقات 
 .  19الوحدات الصوتية. أما النوع الثاين فيشمل العالقات بني الوحدات اللغوية ومكوانت املوقف غري اللغوية

 
يتبني من خالل ما سبق أن النظرية السياقية عند فريث تنطلق من ركنني أساسيني مها: السياق 

أو سياق النص، وقد أشار إليه فريث من خالل حديثه عن نوعي العالقات اليت تربط  اللغوي الداخلي
األلفاظ، وهي العالقات الداخلية أو الشكلية. وبعبارة أخرى فإن السياق الداخلي ال يتجاوز وظائفه خارج 

فة إىل حدود النص. أي أنه يبحث يف عالقة الكلمة ابلكلمة األخرى، وعالقة الكلمة ابجلملة، ابإلضا
 عالقة احلروف واألصوات ابلكلمة.

 
أما الركن الثاين للنظرية السياقية فهو السياق اخلارجي أو سياق موقف أو السياق غري اللغوي، 
وقد أشار إليه فريث ابلعالقات املوقفية، وهو السياق الذي تربطه عالقة ما مع الظروف واملالبسات احمليطة 

ري اللغوية، وقد استفاد فريث يف سياق املوقف من إشارات مالينوفيسكي ابلكالم، أو العناصر اخلارجية غ
 من خالل أحباثه ودراساته اإلنثروبولوجية. 

 
يؤمن أتباع النظرية السياقية أن املعاين هي أمناط سلوكية ميتلكها اإلنسان يف إطار سياق معني 

 ينطقها اإلنسان؛ ليعرب هبا عن ويسمى )السلوك الكالمي(، وهذه األمناط هي الكلمات واأللفاظ اليت
دالالت معينة، أي أن هناك عالقة بني السلوك والسياق. وقد أطلق فريث على السلوك الكالمي اسم 
)املعطيات الصوتية(: "وهي عبارة عن متصل كالمي غري مقطع، والسياق الواسع هو الثقافة. والسياقات 

 .  11الثانوية هي سياقات املوقف"
 

قسيم املعىن إىل جمموعة من الوظائف املكونة، وما الوظيفة إال ضرب من استعمال ويقرت  فريث ت
شكل أو عنصر من لغة معينة حسب سياق معني، وينظر إىل هذا املعىن على أنه مركب من العالقات 
السياقية. وتبعا لذلك فقد قام فريث بتقسيم تلك السياقات إىل أقسام عدة، موزعة ضمن تسلسل هرمي 

 : 15 وهي على النحو اآليت مضبوط،
 . السياق الصويت7
 . السياق املعجمي9

                                                           
 . 711: 9118مومن.  19
 .757: 9118مومن.  11

15 Firth, J. R. (7189). Linguistic analysis as a study of meaning. Selected papers of JR 
Firth, 7181, pp 79-99   
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 . السياق الصريف1
 . السياق الرتكييب1
 . سياق املوقف8
 . السياق الثقايف9

 
وقد عقَّب فريث على هذا التوزيع بقوله: "إن التقنية اليت رمستها هنا عبارة عن حتليل جترييب عوض 

كسلسلة من اإلجراءات لوضع الظواهر يف سياقات: سياق يف عن حتليل نظري للمعىن، وميكن وصفها  
سياق، وكل سياق عبارة عن وظيفة، أو عضو يف سياق أكرب، وجتد كل السياقات مكاان هلا فيما يسمى 

 . 11بسياق الثقافة"
  

تنبَّه فريث إىل أمهية الوظائف أو السياقات السابقة يف حتليل السياق اللغوي، والكشف عن املعاين 
قيقة، إال أن السياقات )الثاين والثالث والرابع( تعترب جوهر السياق اللغوي أو الوظائف احلاكمة يف الد

نظرية السياق وأساسه، وال يعين ذلك إمهال السياقات األخرى، فلكل   سياق منها وظيفته اخلاصة ومرتبط 
ث حيد  د وظيفتها بعالقتها مع مجيع بغريه من السياقات. أما )السياق الداليل أو الوظيفة الداللية( فإن فري 
  السياقات اللغوية األخرى يف إطار السياق اخلارجي أو سياق املوقف.  

 
قام فريث بتطوير نظريته السياقية يف خخر عهده، وخاصة فيما يتعلق ابلسياق اللغوي، حيث 

لشكلي ث ابجلانب اأضاف مصطلح "الرصف" أو التالزم أو املصاحبة إليها، وكان ذلك نتيجة اهتمام فري 
دات املعجمية، جبانب االهتمام العام ابلكلمة أو املفردة املعجمية، فقد الحظ فريث أنَّ جميء كلمات للمفر 

د أحد معانيها، واختذ للمصاحبة مستوى من مستوايت السياق اللغوي أطلق  مصاحبة لكلمات أخرى جيس  
وأدرجه ضمن البحث املعجمي. وجاء ذلك من  عليه "املستوى املصاحيب" أو "مستوى التحليل الرصفي"

. وممَّا يستدل من كالم فريث فإن الرصف يعين الورود 51خالل قوله: "نعرف الكلمة ابجملموعة اليت تالزمها"
املتوقع لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتالءم معها من الكلمات األخرى يف سياق لغوي ما، ومن أمثلة هذا 

والليل مع الظلمة، فإنَّ جزءا من معىن الليل يكمن يف إمكانية وروده مع لفظ النوع: اللنب مع البقرة، 
. وقد ميَّز فريث بني نوعني 57الظلمة، وكذلك جزء من معىن الظلمة يكمن يف إمكانية وروده مع لفظ الليل

 من الرصف، مها:
 . الرصف االعتيادي الذي يوجد بكثرة يف أنواع خمتلفة من الكالم العادي. 7

                                                           
11 .19. P7189Fifth.  
 . 718. )ترمجة( صربي إبراهيم السيد. مصر: دار املعرفة اجلامعية. ص علم الداللة إطار جديد. 7111ابملر، ف. ر.  51
 . 89:  7117الربكاوي،  57

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



54 
 

 .59لرصف البليغ املوجود يف بعض األساليب اخلاصة، وعند بعض الكتاب املعنيني. ا9
 

إن دراسة وحتليل السياقات وأمناط الرصف املختلفة وفقا لنظرية فريث قد بلغا إىل نتيجة مهمة 
فحواها "أنه مل يعد ينظر إىل الكلمات ابعتبارها وحدات معجمية تشغل مواقع حنوية حمددة، وإمنا إىل 

 .51استخدامها يف تالؤم وانسجام مع الكلمات األخرى الواردة يف النص" شروط
  

لقد جتاوز أتباع النظرية السياقية حدود علم الداللة الذي يبحث يف العالقة بني الدال واملدلول، 
 ويف معاين الكلمات واملفردات، إىل الدور الذي تؤديه الكلمات يف السياق والطريقة اليت تستعمل هبا. هلذا

هنج أتباع النظرية السياقية من أجل دراسة معاين الكلمات وفقا للمواقف اليت ترد فيها والسياق الذي 
توضع فيه، إىل تقسيم السياق إىل أقسام أربعة، تشمل كل ما يتصل ابلكلمة من ظروف خارجية وعوامل 

 داخلية ومسات ثقافية ونفسيه، وتتمثل هذه السياقات يف اآليت:
غوي: هو الداللة الناجتة عن العالقات بني الكلمات املتجاورة مع بعضها البعض يف مجلة ما، . السياق الل7

مما ينتج عنها معىن خاصا حمددا. وميكن أن نضرب مثاال على ذلك كلمة "عني" حيث جند أن هلا يف 
ها الكثري( لكن املعجم معان  كثرية ومتعددة، مثل )عضو اإلبصار، اجلاسوس، وسيد القوم، وعني املاء، وغري 

الذي حيدد املعىن الذي نريده هو السياق، فعندما نقول: يف اجلبل عني جارية؛ فإننا نقصد هنا )عني املاء(، 
 وعندما نقول: هذا عني العدو، فإننا نقصد هنا )اجلاسوس( وكذلك يف مجيع سياقات الكالم.

داللتها املوضوعية وداللتها العاطفية،   . السياق العاطفي: وهو الذي حيد  د طبيعة استعمال الكلمة بني9
كما أنه حيد  د درجة االنفعال بني القوة والضعف، مثل استخدام بعض الكلمات يف حالة الغضب دون أن 
يقصد معناها املوضوعي، مثل )الذبح، القتل، الضرب، وغريها(، كقول اإلنسان يف حالة الغضب: 

وضوعي أي خروج الرو  من اجلسد. وإمنا على سبيل تفريغ ألقتلنك. فهو ال يرد هنا القتل مبعناها امل
 للعاطفة، وغليان النفس من الغضب.

. سياق املوقف: ويقصد به الظروف اخلارجية أو املؤثرات اليت تؤثر على الكالم انبع من احمليط اخلارجي، 1
 جيري فيها الكالم. مثل وليس من اللغة ذاهتا. ويدلُّ سياق املوقف على العالقات املكانية والزمانية اليت

مجلة: يرمحك هللا، اليت تقال يف مقام تشميت العاطس، يف حني أن مجلة: هللا يرمحه، فتقال يف مقام الرتحم 
على امليت. فاألوىل ب دأ ابلفعل وتدل علىى طلب الرمحة يف الدنيا، يف حني أن الثانية ب دأت ابالسم وتدل 

 على طلب الرمحة يف اآلخرة. 

                                                           
 .81: 7117الربكاوي،  59
 . 81: 7117الربكاوي،  51
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كلمات يف اق الثقايف: وهو الداللة اليت تؤديها الظروف االجتماعية أو الثقافية يف حتديد معاين ال: السي1
( وكلمة )مدام( فاألوىل تستخدم بني طبقات اجملتمع املتوسطة ذات الثقافة هسياق ما. مثل كلمة )حرم

 .51الثقافة املرتفعة للداللة على الزوجةة، بينما تستخدم الكلمة الثانية بني طبقات اجملتمع العالية ذات لالقلي
  

كانت تلك اإلشارات ملخصة وموجزة لنظرية فريث السياقية، وهذه النظرية وغريها من النظرايت 
اللسانية احلديثة جند أن مجيع الباحثني الذين اهتموا ابلدرسات احلديثة، قد أشاروا إليها وأسهبوا فيها 

ز يف هذا املقام، وإن ما يعنينا أكثر يف هذا املقام هو "السياق اللغوي" إسهااب يدعوا إىل االختصار واإلجيا
وما حيتويه من وظائف أو سياقات تدخل حتت لوائه. فموضوع هذا البحث ال يتجاوز غريه من السياقات 

 السابقة الذكر.
 
 السياق بعد فريث 2. 5 .3

من رواد مدرسة لندن اللسانية، ...Michael Halliday(  (7198-  ))يعدُّ مايكل هاليداي 
حيث كان من الذين أتثروا بفريث أتثريا كبريا يف خرائهم وأفكارهم حنو اللسانيات عامة. ويربز هذا التأثري من 

فريث؛ ابعتبارها حجر األساس يف فهم املعاين خالل تبنيه آلراء فريث يف نظرية "سياق احلال" اليت طورها 
ليداي يقول عن السياق: "من املهم أن نقي  د فكرة السياق، وذلك أبن  والدالالت الكالمية. فنرى ها

؛ ألنَّ سياق احلال ال يعين كل صغرية وكبرية يف احمليط املادي، كتلك اليت قد (نضيف هلا كلمة )ذات صلة
ل ابلصوت والصورة حداث كالميا مع كل   املشاهد واألصوات احمليطة به، إنه يعين  تظهر فيما إذا كنا ن س ج  

ي دقيقا يف استعماله لسياق احلال، ا. لقد كان هاليد58تلك املالمح اليت هلا صلة وثيقة ابلكالم احلاصل"
ي املؤثرات اخلارجية أو احمليط اخلارجي اليت من خالهلا ميكن أن يفهم منها داللة الكالم افقد حصر هاليد

ارجية، وهذا االقتصار قيَّد فكرة السياق ومعناه، فقد اقتصر على ما يتصل ابحلدث الكالمي من مؤثرات خ
عند هاليداي بعكس ما كانت عليه عند فريث، إذ ذهب فريث إىل اعتبار كل   ما حييط ابحلدث الكالمي 

 من ظروف خارجية "سياق احلال". 
 

قد طوَّر هاليداي نظرية السياق يف دراساته عن الرتابط بني اجملال اللغوي واجملال االجتماعي، ل
فاقرت  أسلواب خخر لتحديد العناصر السياقية اليت تلعب دورا يف بيان معىن النص، وهذا األسلوب يعتمد 

 على ثالثة مكوانت رئيسية، تتمثل يف:

                                                           
. مبادئ اللسانيات. 9115. / قدور. أمحد حممد. 17 -91. القاهرة: عامل الكتب. ص 8. طعلم الداللة. 7115عمر، أمحد خمتار.  51
 . 188 -189. دمشق: دار الفكر. 1ط
 . 58. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر. 7151املوسى، هناد.  58
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وهو اجملال الطبيعي )االجتماعي( الذي يكون مسرحا للنص، فيشمل بذلك  (field) احلقل . 7
 .مل اللغة من أجل حتقيقهاالنشاطات املختلفة، واألهداف اخلاصة اليت تستع

ويشمل العالقات ما بني املشاركني يف احلدث اللغوي: وضع كل مشارك والدور  (tenor) . التوجُّهات9
  ارك.الذي يؤديه كل مش

وهو الوسيلة املتتبعة يف النص )أو احلدث اللغوي( ويشمل األسلوب اللغوي والوسائل  )mode (النمط. 1
  .59البالغية

 
على أتكيد فكرة مهمة وهي أنَّ هذه العناصر ال ينبغي أن تعامل على أهنا أنواع  حيرص هاليداي

من االستعمال اللغوي، ولكنها إطار نظري لتمثيل السياق االجتماعي الذي يستطيع املتكلم من خالله 
  .أداء املعاين
 

وظيفية تكامال، فهو يعدُّ ما قدَّمه هاليدي من تطوُّر  لنظرية السياق من أكثر اجتاهات املدرسة ال
يرى أنَّ قدرة املتكلم على استعمال اللغة تقع ضمن اإلمكانيات اليت تسمح هبا اللغة، وهو بذلك يؤكد 
اجلانب الوظيفي للغة، لكنه يرى أن يتم تصنيف هذه الوظائف ضمن نظام ي عرب   عن استخداماهتا أطلق 

  ائص:لنظرية تقوم على جمموعة من اخلصعليه "النحو النظامي" أو "علم اللغة النظامي". وهذه ا
 أوال: الشكل: وهو تنظيم أجزاء اللغة على وفق قواعد النحو والصرف.

  .اثنيا  : املادة: وهي اجلانب الصويت والكتايب
 . 51اثلثا  : السياق: ويقصد به العالقة بني الشكل واملواقف

 
املبدأ ينعكس على النظام اللغوي، فنجد وهذا . وهذه النظرية مبنية على أساس تعدُّد وظائف اللغة

أنَّ كلَّ تركيب  أو بناء  لغوي   يؤدي وظيفة خمتلفة، وهذا يعين أنَّ مستعمل اللغة جيد أمامه من الوسائل 
التعبريية ما متكنه من التعبري عن أفكاره ومشاعره، هذه الوسائل ليست يف الواقع سوى االستعماالت 

 . 55الفعلية للنظام اللغوي
املصاحبة أو التساوق، وهي نظرية كما كان هاليداي من أوائل الذين اهتموا بفكرة الرصف أو   

تتجه إىل االعتماد على السياق اللغوي فقط، دون النظر إىل غريه من السياقات. حيث قام هاليداي 
فالرصف كما يراه  (lexis as a Linguistic level)بتبسيط مفهومه وتوضيحه يف دراسة له بعنوان 

                                                           
59 . Meta : journal scription versus Social Evaluation. Linguistic De9117. Juliane. House

des traducteurs. vol. 19. n 9. Pp911- 981  
 . 57. الكويت: جملة عامل الفكر، العدد الثالث. ص االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة. 7151أمحد، حيىي.  51
 . 51: 7151أمحد.  55
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داللة  هاليداي: "وجوب مراعاة وقوع الكلمات جماورة لبعضها، حيث يعد هذا الوقوع أحد معايري حتديد
مات املرتاصة مع كل كلمة جزءا من معناها، حبيث تتطلب كلمة ما حضور الكلمة، وتكون قائمة الكل

 . 51"سلسلة من الكلمات املرتاصة معها سياقيا وتتوافق معها يف الوقوع
 

أوملان  فنبعد فريث  اللغوي ستي يهنظرية السياقلومن اللغويني الذين اهتموا اب
(Stephen Ullmann )(7171- 7119 ) الذي منح النظرية السياقية صالحية واسعة النطاق يف حتديد

اللغويني الذي  داللة الكلمات، فهو يعترب من الذين اعتدلوا يف األخذ ابلنظرية السياقية خالفا لغريه من 
كانوا يرددون "أبنَّ الكلمات ال معىن هلا على اإلطالق خارج مكاهنا يف النظم"، ويرد أوملان على هذا الرأي 

؟"  .11مستنكرا: "... كيف تصنف املعاجم إذا مل يكن  هلذه  الكلمات  معان 
 

 . وهي تتمثل يف:17لقد حدَّد أوملان مخسة أمناط من وظائف السياق
مل على أهنا تعبري موضوعي صريف أم . السياق وح7 ده كفيل بتوضيح ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن حت 

تعبري عاطفي انفعايل. وميثل لذلك بكلمة )جدار( يف مقطوعة شعرية، وكلميت )حرية وعدل( مما له 
 مضمون مؤثر.

اليت يتسع جمال . السياق وحده أداة تعيني حدود وجمال الكلمة يف أي موقف معني. مثل كلمة )عريب( 9
 استعماهلا ابعتبارها مصطلحا لغواي عاما أكثر منه قوميا يف مقابل )فلسطيين أو أردين(.

. السياق وحده يوجه داللة الكلمات ذوات املعاين املركزية الثابتة يف االستعمال. ككلمة )قريب( اليت 1
 ذلك. ميكن أن تعين قرابة صلة رحم أو قرابة مسافة، فالسياق هو الذي حيدد

. السياق وحده قادر على حتديد معىن واحد من بني معاين الكلمة خارج الرتتيب. فكلمة )أدرك( حتمل 1
معاين متعددة وغري حمددة، وعن طريق السياق ميكن أن يتحدد معناها إذا كانت تدل على )عاصره أو حلق 

 به أو رأه(. 
وهو ما يسمى "املشرتك اللفظي". مثل   . السياق وحده يكشف املقصود من الكلمات املتفقة النطق8

 كلمة )اخلال( اليت تدل على شقيق األم أو السحاب أو الشامة يف الوجه.
 

بقت حبكمة وخيل ص أوملان يف هناية دراسته عن النظرية السياق بقوله: "إنَّ نظرية السياق إذا ط  
ا متثل احلجر األساس يف علم املعىن، وقد قادت ابلفعل إىل احل صول على جمموعة من النتائج الباهرة يف فإهنَّ

ثورة يف طرق التحليل األديب، ومكَّنت الدراسة التارخيية للمعىن من اإلسناد  تهذا الشأن، إهنا مثال أحدث

                                                           
 . 191: 9115قدور.  51
 . 91. )ترمجة( كمال بشر. مصر: دار غريب للطباعة والنشر.ص دور الكلمة يف اللغة. 7111أوملان، ستيف.  11
 . 11 -11. ص 7111أوملان.  17
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إىل أسس حديثة أكثر ثباات، كما أهنا قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاين الكلمات، وفوق هذا 
 . 19لشر  الكلمات وتوضيحها" وضعت لنا نظرية السياق مقاييس

 
 (John Lyonsهلا عناية خاصة جون الينز ) وجهواو  يةنظرية السياقلكذلك من الذين اهتموا اب

. حيث أشاد 11صاحب عبارة "أعطين النص الذي وجدت فيه الكلمة وأعطيك معناها" ...( -7119)
للغة، فقد تناول موضوع السياق يف بعض الينز ابلسياق وضرورة أخذه يف احلسبان يف العلمية اإلدراكية 

مؤلفاته مثل كتاب: "علم الداللة" وكتاب "اللغة واملعىن والسياق" وكتاب "اللغة واللسانيات". فقد وضع 
الينز ثالثة مستوايت يف حتليل النص أو اخلطاب من خالل االعتماد على السياق، وتتمثل هذه السياقات 

 يف:
 مل يكن دائما اجلملة املنطوقة، إن متت فعال عملية النطق. إن -غالبا–. حيد  د السياق 7
 عن أي قضية ع رب   عنها، إن متت عملية التعبري. -غالبا–. خيربان 9
 . 11على أتكيد أن القضية املدروسة قد مت التعبري عنها بفعل قوة كالمية بعينها -غالبا–. يساعدان 1

  
الناجعة يف الكشف عن غموض الكلمات، من خالل  وبذلك فإنَّ السياق عند الينز يراه الوسيلة

وضعها يف السياق املناسب هلا، كما أنَّه يرى عدم وجود أي نوع من االرتباطات بني االستعمال واملعىن 
بشكل واضح، فليس كلُّ استعمال  منوطا  بوظيفة حتديد املعىن، كما يرى ذلك الفالسفة. لذلك فهو يقول: 

بصورة حتمية أنَّ عالقات خمتلفة  ن ق رُّ ما هو ما تدلُّ عليه، فإننا س   معىن كلمة "حاملا نتخلى عن فكرة أنَّ 
 .18األنواع جيب أن  تدرس يف تفسري االستعمال"

 
أشار الينز إىل أمهية سياق املوقف يف الكشف عن املعاين املتعددة اليت حتملها الكلمات، فعندما  

اليومي، فإن  ه سيكون هناك إجاابت عدة، ختتلف يف شكلها نسأل عن معىن )سيارة( يف االستعمال 
حسب ظروف املوقف الذي نسأل فيه. لذلك فإنَّ أهم ما ينفع هدفنا احلايل هو املوقف الذي نسأل فيه 

 .  19عن معىن الكلمة
 

                                                           
 . 11. ص 7111أوملان.  19
 . 91. )ترمجة( جميد عبد احلليم ماشطة وخخرون. البصرة: مطبعة جامعة البصرة. صعلم الداللة. 7151الينز، جون.  11
 . 999. )ترمجة( عباس إحسان صادق. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. صاللغة واملعىن والسياق. 7151الينز، جون.  11
 . 98: 7151الينز.  18
 . 99: 7151الينز.  19
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إىل هنا نستوقف الكالم عن أتباع النظرية السياقية، من اللسانيني وعلماء اللغة الذين أتثروا  
سياق يف حتليل النص األديب، وكانت هلم إضافات جوهرية وتعليقات موضوعية يف النظرية السياقة، وهي ابل

 بال شك أدت إىل تطور النظرية وإىل نضوجها أكثر من سابقها.
 

لقد تبني للقارئ ما للنظرية السياقية من أمهية كربى يف الدرس اللغوي احلديث، إذ أن اهتمام  
تلك النظرية يدل على قدرهتا على أتدية الوظيفة الواقعة على عاتق اللسانيات احلديثة، العلماء والباحثني ب

أال وهي البحث يف مكنوانت اللغة وبيان دالالهتا وخصائصها بعيدا عن الطريقة الكالسيكية يف البحث. 
يت اكتسبتها النظرية فإشارات العلماء إىل منهج النظرية السياقية قبل العامل فريث لتؤكد على هذه األمهية ال

السياقية فيما بعد، وهو ما يشري إليه علماء اللغة بعد فريث كما مر سابقا. ويزيد النظرية السياقية قوة 
ومتانة وقدرة على خدمة اللغة ودراستها هو ما سيتم احلديث عنه يف الصفحات القادمة اليت هي إشارة من 

ساهتم الشرعية والعربية، لذا كان من األمهية مبكان تبيان ما علماء اإلسالم إىل أمهية السياق لديهم يف درا
 سبق واإلشارة إليه يف هذا املوضوع.
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 السياق يف الرتاث العريب القدمي  2. 6
لقد عرف علماء العربية يف القدمي أمهية السياق ودالالته يف الكالم، وخاصة علماء البالغة 

ابعتباره املسر  الذي يوظ  ف فيه الكاتب م راده وم قصده. وقد والتفسري واألصول. فاهتموا بدراسة النص 
جاء لفظ السياق يف كتاابت العلماء، فتارة يكون ابلتصريح واترة ابلتلميح، وإن كان املغزى عندهم واحد. 
وسوف نتناول يف هذا املقام بعض إشارات العلماء اليت تدلُّ على معرفتهم ابلسياق وأمهيته يف البحث عن 

 الدقيق.    مغزاهة املعىن و دالل
 
 علماء البالغةالسياق عند  2. 6. 1

لقد تنبَّه علماء البالغة إىل أمهية السياق يف الكشف عن بالغة الكالم، وقد جاء ذلك من خالل 
الربط بني "مقتضى احلال" واملقال، وقالوا: "لكل   مقام  مقاٌل"، وهذا املقال يتمثل يف الكالم )السياق 

أما احلال فهو مرادف لسياق املوقف الذي يدعوان إىل اختيار األلفاظ، حيث أوىل البالغيون هلذا اللغوي(، 
الربط عناية كبرية، وال أدلَّ على ذلك من بناء شيخ البالغة عبد القاهر اجلرجاين "نظرية النظم" على هذا 

كتااب خاصا أمساه "دالئل األساس أال وهو البحث عن جوهر الكالم ودالالته. وقد أفرد هلذه النظرية  
ه علم النحو، وتعمل عليه ياإلعجاز". فالنظم عند اجلرجاين هو: "أن تضع كالمك الوضع الذي يقتض

. وقد ربط اجلرجاين فصاحة الكلمة بسياقها 11قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عنها"
تكتسب فصاحتها إال من خالل إيرادها يف سياق الكالم يلت فيه، وأن اللفظة ال اللغوي والرتكيب الذي ق  

ومالئمة معناها ملعىن جاراهتا، فيقول: األلفاظ: "ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة وال من حيث هي  
كلم مفردة، وأنَّ األلفاظ تثبت هلا الفضلية وخالفها يف مالئمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها، أو ما أشبه 

ع  ك لَّ فضيلة  وك لَّ م زية  يف األلفاظ إىل السياق الذي ترد 15لق له بصريح اللفظ"ذلك مما ال تع . فهو هنا ي رج 
فيه، وأنَّ فصاحة الكلمة وأثرها يف املتلقي ينتج من خالل ربطها بغريها من األلفاظ، ويقول يف موضع 

م الذي فيه، ولكنا نوجبها هلا خخر: "ومجلة األمر أننا ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكال
 . 11موصولة بغريها، ومعلقا معناها مبعىن ما يليها"

 
وهذا األصل الذي ذهب إليه اجلرجاين هو احملكُّ األساسي الذي ب نيت عليه النظرية السياقية 

عىن هذه احلديثة، فالنظرية السياقية ترى أنَّ الكلمة ال وزن هلا خارج السياق، وإذا أردان أن نتعرف على م
 الكلمة جيب وضعها يف سياق ما؛ حىت يتم معرفة معناها الدقيق. 

 

                                                           
 . 57، القاهرة: مطبعة املدين. ص 1ط دالئل اإلعجاز.. 7119عبد القاهر بن عبد الرمحن. اجلرجاين،  11
 . 19 -18: 7119 اجلرجاين. 15
 . 191. 7119اجلرجاين.  11
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أما سياق احلال أو املقام الذي يرادفه يف النظرية السياقية احلديثة "سياق املوقف" فإننا جنده يف 
ه، قول  اخلطيب القزويين الذي عربَّ عنه بقوله: "أم ا بالغة الكالم فهي مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحت

فإنَّ مقامات الكالم متفاوتة فمقام التنكري يباين مقام التعريف، ومقام اإلطالق ومقتضى احلال خمتلف، 
يباين مقام التقييد، ومقام التقدمي يباين مقام التأخري، ومقام الذكر يباين مقام احلذف، ومقام القصر يباين 

يباين مقام اإلطناب واملساواة، وكذا خطاب  مقام خالفه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام اإلجياز
 . 711" الذكي يباين خطاب الغيب، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام

 
مث إذا شرعت يف الكالم كذلك جند اإلمام السَّكَّاك ي يؤكد على أمهية سياق احلال، حيث يقول: "

ع شأن الكالم يف ابب احلسن فلكل   كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكالم مقام وارتفا 
. 717)مقتضى احلال(" والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق به، وهو الذي نسميه

ن على أنَّ سياق احلال أو سياق املوقف له أتثري كبري على نوع الكالم،  وهذان النموذجان السابقان يدالُّ
ين والدالالت، فإذا أردان معرفة تلك املعاين والدالالت جيب وهذا التنوع يف الكالم يفضي إىل تنوع يف املعا

مراقبة احلال الذي نقول فيه ونضع فيه الكالم. وهذا املبدأ الذي قامت عليه النظرية السياقية يف سياق 
 املوقف. 

 
 علماء األصولالسياق عند  2. 6. 2

بدراسة النص القرخين بشقيه: سياق النص وسياق املوقف،  فقهاء الشريعة اإلسالميةلقد اعتىن 
معاين ومقاصد اآلايت  هممن النص القرخين، أي أنَّ ف حيث نظر العلماء إىل اآلية القرخنية على أهنا جزء

القرخنية معقود على أخذ القرخن مجلة واحدة. وقد جلأ األصوليون إىل قرائن السياق يف حتديد املعىن، وهذه 
على نوعني: القرائن اللفظية والقرائن املقامية، وفهموا األثر الذي تقوم به هذه القرائن يف حتديد القرائن 

 داللة النصوص.
 

إىل أمهية السياق يف فهم إدراك معاين النصوص  الذي فطن اإلمام الشافعيفمن هؤالء العلماء 
قه معناه"فقال: قال هللا القرخنية، حيث عقد اباب يف رسالته أمساه:"ابب الصنف الذي يبني سيا

﴾تعاىل:﴿ ر  إ ذ  يـ ع د ون  يف  ٱلسَّب ت  ر ة  ٱل ب ح  ان ت  ح اض  ئـ ل ه م  ع ن  ٱل ق ر ي ة  ٱلَّيت  ك  . فابتدأ جل ثناءه بذكر 719و س 
فلما قال: إذ يعدون يف السبت؟ دل على أنه أراد أهل القرية؛ ألن ر األمر مبسألتهم عن القرية احلاضرة البح

                                                           
، دار الفكر العريب. 9. )حتقيق( عبد الرمحن الربقوقي. طالتلخيص يف علوم البالغة. 7119جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. القزويين،  711
 . 91ص 
، بريوت: دار الكتب 9زرزور. ط)حتقيق( نعيم مفتا  العلوم. . 7151أبو يعقوب يوسف ابن أيب بكر حممد بن علي. السكاكي،  717

 . 795: 7 العلمية.
 . 791: 1القرخن الكرمي. األعراف 719
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ة وال فاسقة ابلعدوان يف السبت وال غريه، وأنه أراد ابلعدوان أهل القرية الذين بالهم لال تكون عاد يةالقر 
 . 711هللا مبا كانوا يفسقون

 
وكذلك اإلمام فخر الدين الرازي أشار إىل أمهية القرائن، حيث قال: "الشرط يف رواية املعاين أن 

صلى هللا – ابلقرائن احلالية واملقالية الصادرة عن رسول هللايكون الراوي عاملا مبا قبل الكالم ومبا بعده، و 
فإن من احملتمل أن الراوي ملا دخل عليه كان قد ذكر كالما قبل ذلك تغري حال هذا الكالم  -عليه وسلم

 . 711بسبب تلك املقدمة"
 

صا ولعلَّ أوضح اإلشارات اليت استخدمها علماء األصول ما ذكره الزركشي عندما أفرد اباب خا
أمساه )داللة السياق( يف كتابه البحر احمليط يف أصول الفقه، حيث بدأه بقوله: "أنكرها بعضهم، ومن جهل 

 . 718شيئا أنكره، وقال بعضهم إهنا متفق عليها يف جماري كالم هللا تعاىل"
 

الواجب يشري ابن تيمية إىل أمهية السياق يف فهم القرخن والسنة الشريفة، وقد عدَّ ذلك من كما 
معرفتها للوصول إىل األغراض، حيث قال: "ينظر يف كل خية وحديث خبصوص، وسياقه، وما يبني معناه 
من القرائن والدالالت، فهذا أصل عظيم مهم انفع يف ابب فهم الكتاب والسنة، واالستدالل هبما 

 .719مطلقا"
 

سياق يف فهم القرخن وصحة أمهية مراعاة داللة ال علىوقد أكدَّ العالمة الشيخ يوسف القرضاوي 
تفسريه، حيث قال: "ومن الضوابط املهمة يف حسن فهم القرخن، وصحة تفسريه: مراعاة سياق اآلية يف 
موقعها من السورة، وسياق اجلملة يف موقعها من اآلية، فيجب أن تربط اآلية ابلسياق الذي وردت فيه، 

 . 711معىن، أو تؤيد حكما، يقصده قاصد"وال تقطع عما قبلها وما بعدها، مث جتر  جرا؛ لتفيد 
 
 
 

                                                           
 . 99. )حتقيق( أمحد حممد شاكر. دمشق: مصطفى البايب احلليب. الرسالة. 7111الشافعي، حممد بن إدريس.  711
 . 711. القاهرة: دار عامل املعرفة. ص املعامل يف أصول الفقه .7111فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني. الرازي،  711
. )حتقيق( عبد القادر عبد هللا العاين. الكويت: دار الكتييب.  البحر احمليط يف أصول الفقه. 7111حممد بن هبادر بن عبد هللا.  الزركشي، 718

9 :89 . 
، السعودية: دار 1. )حتقيق( عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. ط. جمموع الفتاوى9118ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين.  719

 . 71: 9الوفاء. 
 . 911. القاهرة: دار الشروق. 1. طكيف نتعامل مع القرخن العظيم. 9111القرضاوي، يوسف،  711
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 علماء التفسريالسياق عند  2. 6 .3
مل يكن علماء التفسري يف معزل  عن معرفة أمهية ودور السياق يف فهم وتفسري النص القرخين ومعرفة 

دالالهتا األحكام الشرعية من خالله. فقد أولوا للسياق أمهيٌة كربى يف حتديد معاين اآلايت القرخنية، وبيان 
السياقية، فنجد من هؤالء العلماء اإلمام القرطيب الذي استعمل السياق يف مواطن كثرية من تفسريه )جامع 
البيان( يف بيان معاين ومقاصد اآلايت القرخنية، كما اعتمد على السياق يف ترجيح اآلراء واألقوال الواردة يف 

صرف الكالم عما هو يف سياقه إىل غريه، إال تفسري بعض اآلايت القرخنية، كما نص على عدم جواز 
حبجة جيب التسليم هلا، فقد قال: "فغري جائز صرف الكالم عما هو يف سياقه إىل غريه، إال حبجة جيب 
التسليم هلا من داللة ظاهر التنزيل، أو خرب عن الرسول تقوم به احلجة، فأما الدعاوي فال تتعذر على 

 . 715أحد"
 

شي يف ذلك: "ليكن حمط  نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له، وإن وقد قال اإلمام الزرك
–قال: "وعليه  و ما ذهب إليه اإلمام السيوطي حني. وه711خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"

مراعاة املعىن احلقيقي واجملازي، ومراعاة التأليف، والغرض الذي سيق له الكالم، وأن يواخي بني  -املفسر
 . 771ردات"املف

 
ولقد اهتم الطاهر بن عاشور ابلسياق القرخين اهتماما كبريا يف الكشف عن مقاصد القرخن 

ربطه  وأحكامه، حيث اعترب السياق القرخين أصل من األصول اليت ينبغي االعتماد عليها. فمن ذلك
ن س   السياق ابملقاصد واألغراض من خالل تفسريه لقوله تعاىل:﴿و ك ذ ل ك  ج ع ل ن ا ل ك ل   ن يب    ع د وًّا ش ي اط ني   اإل 

. حيث يقول: "إذ أوضح أن للفعل ﴿ج ع ل ن ا﴾ مفعولني: األول: ﴿ع د و ا ﴾، والثاين: ﴿ل ك ل   777و اجل  ن  ﴾
عول الثاين على األول يف سياق اآلية فيقول: "ألن ه الغرض املقصود من ن يب   ﴾، ويبني سبب تقدمي املف

ي والق دوة والت سلية؛  الس ياق؛ إذ املقصود اإلعالم أبن  هذه سن ة هللا يف أنبيائه كل هم، فيحصل بذلك التَّأس  
 . 779وألن يف تقدميه تنبيها  من أول السمع على أنه خرب"

 

                                                           
بعة دار الكتب املصرية. . )حتقيق( هشام مسري البخاري. القاهرة: مطاجلامع ألحكام القرخن. 7111حممد بن أمحد األنصاري. القرطيب،  715

1 :151 .  
 . 171: 7. 7111الزركشي.  711
. )حتقيق( مركز الدراسات اإلسالمية. اإلتقان يف علوم القرخنه. 7199جالل الدين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر. السيوطي،  771

 . 511السعودية: جممع امللك فهد. ص 
 . 779: 9القرخن. األنعام  777
 . 5: 5تونس: الدار التونسية للنشر.  التحرير والتنوير.. 7151حممد الطاهر بن عاشور. ابن عاشور،  779
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علماء القدامى يف حديثهم عن السياق ودوره يف فهم النصوص تلك بعض اإلشارات اليت ذكرها ال
واألحكام، وهي فيض من غيض. هدفها بيان جهود هؤالء العلماء يف اهتمامهم ابلعلم وفروعه املختلفة. 

هلؤالء وخاصة اليت تعينهم على فهم الكتاب والسنة. وهذا يعين أن الفضل يف ظهور مصطلح السياق يعود 
مع اعرتافنا جبهود العلماء والباحثني الالحقني يف أتصيل هذا املصطلح وتقعيده  كل شيء  العلماء أوال وقبل

 وتطويره ضمن علوم اللغة احلديثة.
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 الثالث الفصل
 
 

 التطبيقية موضوعات الدراسة
 
 الدراسة الصوتية 2. 7

 تعترب الداللة من املصطلحات اليت اعرتاها الكثري من املعاين واملفاهيم قدميا وحديثا، فقدميا وردت
اإلشارات إىل مصطلح الداللة يف مصنفات العلماء على اختالف اختصاصاهتم وتنوعها. فنجد ابن منظور 

على هذا املصطلح فيورد له عدة معان، فيقول: "الدليل ما يستدل به، والدليل الدال، وقد  يف معجمه يشري
. فابن منظور حيصر املعىن احلقيقي 771دله على الطريق يدله داللة )ابلفتح والكسر والضم( والفتح أعلى"

كثريا عمَّا ساقه العلماء للداللة يف اإلرشاد والعلم ابلطريق الذي يدل الناس ويهديهم، وهذا املعىن ال خيتلف  
احملدثون يف تعريفهم ملصطلح الدااللة يف العصر احلديث. وإذا انتقلنا إىل علماء األصول، جند أن الشريف 
اجلرجاين قد وضع تعريفا علميا يكاد أن يكون األساس الذي ب ين عليه مصطلح الداللة يف العصر احلديث، 

من العلم به العلم بشيء خخر، والشيء األول هو الدال والثاين وهو: "الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم 
هو املدلول، وكيفة داللة اللفظ على املعىن ابصطال  علماء األصول حمصورة يف عبارة النص وإشارة النص 

. وبذلك فإن اجلرجاين يقسم الداللة إىل: داللة لفظية وداللة غري لفظية، وهذا الداللة 771واقتضاء النص"
 ثالثة مستوايت ينتج عنها ثالث دالالت وهي: داللة العبارة، وداللة النص، وداللة االقتضاء. تقع يف 

  
أما تعريف الداللة يف العصر احلديث، فإننا جند أهنا أخذت أبعادا  أخرجتها عن املسار الذي 

ن اه عند القدماء؛ وذلك التساع الدراسات اإلنسانية احلديثة وتشعبها يف شىت امل يادين. وأصبحت الداللة أ ل ف 
مستقال قائما بذاته، وال نقصد ابالستقالية االنفصال، وإمنا يعين أن مصطلح الداللة أصبح  تشكل علما

يشكل علما له مفاهيمه ومناهجه وجمال دراسته وعالقته ابلعلوم اللغوية األخرى، وقد أصبح يطلق عليه 
 للغة احلديث كالدراسات الصوتية والصرفية والرتكيبية." وهو فرع من فروع علم اSemantics"علم الداللة" "

. أما 778من مستوى أعلى" ةاللغوية على التكامل مع وحد ةوالداللة من املنطلق احلديث هي: "قدرة الوحد
علم الداللة فهو: "ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل 

 . وعلى أي   حال  فإنَّ علم الداللة يدرس اللغة من منطلق العالقة املتبادلة بني اللفظ واملعىن. 779املعىن"

                                                           
 . 915: 77. بريوت: دار صادر. لسان العربه. 7171ابن منظور، حممد بن مكرم.   771
 . 17. )حتقيق( حممد صديق املنشاوي. القاهرة: دار الفضيلة. ص التعريفات. 9111الشريف اجلرجاين، علي بن حممد.  771
 . 11. بريوت: املركز الثقايف العريب. ص اللغة واخلطاب األديب. 7111الغامني، سعيد.  778
 . 77. القاهرة: عامل الكتب. ص 8. ط علم الداللة. 7115عمر، أمحد خمتار.  779
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وقد تنبه العلماء إىل العالقة بني اللفظ واملعىن، أو العالقة بني األصوات وما توحي إليه من معان  
، وهذه العالقة ال زالت مكان اهتمام ودراسة لدى ني عن مكنوانت وأسرار اللغة. الباحثو  العلماء ودالالت 

فالصوت الذي ي عربَّ عنه يف اللسانيات احلديثة يطلق عليه "الفونيم" وهو: "أصغر وحدة ذات طابع صويت 
. وهذا الصوت أو الفونيم هو حمور الدراسة اليت تقوم على 771متميز يؤدي استعماهلا إىل التفريق يف املعىن"

عري الذي أييت فيه. وإذا كانت اللغة يف الكالم اليومي تنزع حنو إبراز الداللة بني الصوت والسياق الش
غية، فإن اللغة يف النص الشعري هتيمن عليها الوظيفة اجلمالية اليت ي ركز فيها على الرسالة يف يالوظيفة التبل

لك أنَّ تربز قدرة الشاعر على التعبري عن جتربته، وذ . وهذا يدلُّ على أنَّ لألصوات وظيفة داللية775ذاهتا
اختالف التجارب يبعث على اختالف األصوات الدالة عليها عند الشاعر الواحد، فشعر الغزل ينسجم 
مع أصوات ال ينسجم معها شعر الفخر، وشعر الطبيعة ينسجم مع أصوات ال ينسجم معها شعر املعارك، 

اآلخر يناسب املعىن الرقيق، ومن هنا فإنَّ األصوات تنقسم إىل قسمني: أحدمها ينسجم مع املعىن العنيف، و 
 .  771ومرجع هذا التقسيم يف احلروف إىل صفاهتا ووقعها يف اآلذان

 
عرب عن غرض ما يف سياق مجلة، إذ تعترب األصوات ي لذيوقد عين علماء العربية بصوت احلروف ا

السياق الذي  مفتا  التأثريات اليت يرتكها احلرف يف أذن السامع، فيشري بذلك إىل دالالت معينة حيكمها
توضع فيه. حيث تعترب األصوات من أساليب الشاعر اخلاصة اليت تعمل على إبراز قدرته اإلبداعية وجتربته 
الشعرية؛ ملا حتمله من وظائف داللية تكمن يف إبراز بعض األصوات عن اآلخر، وتكرار بعضها، مبا فيها 

س احملدثون أمهية الصوت يف الداللة من صفات تتناسب مع الشعور الذي يسيطر على الشاعر. وقد مل
ورأوا أن "الكلمات أنغام وشعور وارتباطات وظروف ومواقف وحياة، وأتثريها إمنا يقوم على ما فيها من 

. وقد أشار السعدين إىل هذا الرأي بقوله: "مل يعن  علماء العربية من كل حرف أنه 791صوت ومعىن"
عن غرض يف سياق، وأن أصوات الكلمة العربية حينما صوت، وإمنا عناهم من صوت احلرف أنه معرب 

ختصص يف إطار الرتكيب يستقل كل صوت من أصواهتا ببيان معىن خاص ما دام يستقل إبحداث صوت 
. وهذا يعين أن القيمة الداللة للصوت انشئة من السياق الذي أييت 797معني، وكل صوت له ظل إبشعاع"
كامنة فيه، وإمنا حيتاج إىل سياق معني يشحنه ببعد داليل   ةة ذاتيه داللفيه؛ ألن الصوت ال حيمل يف نفس

خارج احلروف وصفاهتا ابختصار شديد؛ لكثرة ملمن خالل موقعه يف السياق. ويف هذا املقام نعرض 
الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، ولعدم جدوى احلديث عنها ابلشر  والتفصيل، فذكرها هنا مبثابة 

                                                           
 . 799. القاهرة: مطبعة اجلريسي. ص 1ط األصوات.مقدمة يف علم . 9111الربكاوي، عبد الفتا .  771
 . 11. بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع. صالنظرية األلسنية عند رومان جاكبسون. 7111بركة، فاطمة الطبال.  775
 . 11. مصر: مطبعة دار املعارف. ص 9. طأشتات جمتمعات يف اللغة واألدب. 7155العقاد، عباس حممود.  771
 .17. مصر: مكتبة األجنلو املصرية. ص 9. طموسيقى الشعر. 7189أنيس، إبراهيم.  791
 . 89. القاهرة: منشأة املعارف. ص البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب املعاصر. 7115السعدين، مصطفى.  797
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ذكري له أبسسها اليت ال بد منها قبل اخلوض يف التحليل والتطبيق العملي كما سيأيت، وذلك تنبيه للقارئ وت
 على النحو اآليت:

 
 خمارج احلروف 2. 7. 1

نعين مبخارج احلروف املوضع الذي يلتقي فيه عضوان من أعضاء النطق فيسدان جمرى اهلواء 
ث عنها اجملرى دون أن يغلق. وهذه املخارج حتدَّ ويغلقانه متاما، أو يتقارابن من بعضهما حبيث يضيق 

العلماء القدامى، وقاموا برتتيب احلروف ترتيبا متسلسال حسب تلك املخارج. واختلف العلماء يف عدد 
خمارج احلروف، فاخلليل بن أمحد الفراهيدي عدَّها تسعة خمارج، وسيبويه عدَّها ستة عشر خمرجا، وذهب 

إىل أن املخارج سبعة عشر خمرجا. أما احملدثون فقد ذهبوا إىل أن عدد املخارج  جلزريبن اعلماء التجويد كا
. وهذا ما ارأتى املخربية على اآلالت واألجهزة احلديثة يف تقسيمها ، مستعينني799أحد عشر خمرجا

الباحث اختياره؛ نظرا للوصف الدقيق الناتج عن استخدام األجهزة املتطورة احلديثة يف تصنيف األصوات 
 :791املعاصرة. وهي على النحو اآليت

 . أصوات شفوية: )ب، م( وهي اليت ينحبس اهلواء أثناء النطق هبا نتيجة النطباق الشفتني.7
 . أصوات شفوية أسنانية: )ف( حيث تشرتك الشفة السفلى مع أطراف الثنااي العليا عند نطقها. 9
فلى أهم أعضاء نطقها، حيث يقومان بتضييق . أصوات أسنانية: )ث، ذ، ظ( تعترب األسنان العليا والس1

 التيار اهلوائي عند النطق هبا.
. أصوات أسنانية لثوية: )ت، د، ز، س، ص، ض، ط( وهي األصوات اليت يتكون عائق اهلواء أثناء 1

 النطق هبا نتيجة التصال طرف اللسان أبصول األسنان واللثة العليا.
ت اليت يتكون عائق اهلواء أثناء النطق هبا نتيجة التصال طرف . أصوات لثوية: )ر، ل، ن،( وهي األصوا8

 اللسان ابللثة العليا.
. أصوات لثوية حنكية )غارية(: )ج، ش، ي( وخترج هذه األصوات يف املنطقة الواقعة بني مقدم اللسان 9

 يا، حيث يتم تضييق جمرى اهلواء أثناء النطق هبا.لوما حياذيه من مقدم احلنك واللثة الع
. أصوات حنكية: )األلف( وهي األصوات اليت يضييق جمرى اهلواء أثناء النطق هبا نتيجة القرتاب اللسان 1

 مبا حياذيه من احلنك األعلى )منطقيت الغار والطبق اللني(. 
. أصوات طبقية: )خ، غ، ك، و( وهي األصوات اليت يكون عائقها يف منطقة الطبق أو احلنك اللني 5

 مؤخر اللسان. عندما يقرتب منه

                                                           
 .17اهرة: جامعة األزهر. ص. احلروف العربية بني القدماء واحملدثني. الق9177انظر: مصطفيتش، الدين عاصم،  799
./ الربكاوي. 171 -178: 7111./ عمر. 11 -11. القاهرة: مطبعة هنضة مصر. ص األصوات اللغويةانظر: أنيس، إبراهيم. د. ت.  791

9111 :717- 719. 
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. أصوات هلوية: )ق( يتم عن طريق اتصال مؤخر اللسان مبنطقة اللهاة مع الطبق اللني بصورة ال تسمح 1
 نفجاراي. ا، يعقبه انفتا  فجائي حيدث صوات مبرور اهلواء

 . أصوات حلقية: )ع،  ( حتدث عند اقرتاب أصل اللسان مع اجلدار اخللفي للحلق.71
زمارية(: )اهلمزة، ه( وهي األصوات اليت تتشكل من خالل إغالق أو تضييق . أصوات حنجرية )امل77

 فتحة املزمار.
 
 صفات احلروف )الصوامت( 2. 7. 2

لقد تعدد الصفات واأللقات اليت اتصفت هبا احلروف الصامتة، حيث وجد لبعض احلروف 
ريه. ومعرفة صفات احلروف صفات عدة، والصفة تعين الكيفية اليت تعطى للحرف عند النطق ومتيزه عن غ

ضروري ملعرفة نطق احلروف نطقا سليما من خمارجها الصحيحة. كما أن هناك عالقة قائمة بني صفة 
احلرف وداللته يف الكلمة وسياق اجلملة؛ لذا فإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل صفات احلروف وبياهنا. 

 ى النحو اآليت: وقد مت تقسيم صفات احلروف على أقسام  أربعة. وهي عل
 
 . األصوات اخلاصة ابهتزاز األواتر الصوتية1

أ. أصوات مهموسة: وهي األصوات اليت ال هتتز معها األواتر الصوتية عند النطق هبا؛ النفراج الوتران عن 
بعضهما البعض، مما يسمح للهواء ابملرور من بينهما دون عائق، فيحدث الصوت املهموس. وهذه احلروف 

 عة يف مجلة: "سكت فحثه شخص".عشرة جممو 
ب. أصوات جمهورة: وهي اليت هتتز معها األواتر الصوتية، حبيث يقرتب الوتران الوصوتيان من بعضهما، 
فيضق الفراغ والسما  للهواء ابملرور، مع إحداث ذبذابت واهتزاز منظم للوترين. وتشمل مجيع األصوات 

 عدا املهموسة واهلمزة. 
 ة أو جمهورة: صوت اهلمزة، وذلك ألنه خيرج من املزمار ذاته.ج. أصوات ليست مهموس

 
 . األصوات اخلاصة بكيفية خروج اهلواء2

أ. أصوات شديدة: وهي األصوات اليت يغلق فيها أعضاء النطق جمرى اهلواء غلقا حمكما يعقبه انفجار، 
 وتسمى األصوات االنفجارية، وهي: )أ، ب، ت، ج، د، ض، ط، ق، ك(.

رخوة: وهي األصوات اليت يضييق معها جمرى اهلواء نتيجة القرتاب عضوا النطق دون إغالق، ب. أصوات 
مما يسمح للهواء ابملرور من بينها مع اضطراب بعضوا النطق. وتسمى األصوات االحتكاكية. وهي: )ه، 

  ، غ، خ،ع، س، ش، ص، ز، ظ، ذ، ث، ف(.
ج. أصوات مركبة: وهي أصوات انفجارية احتكاكية، حيث تبدأ هذه األصوات شديدة وتنتهي رخوة. ويف 

 العربية الفصحى حرف واحد وهو )اجليم(.  
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د. أصوات مكررة: وهي األصوات اليت حيدث أثناء النطق هبا التصاق غري حمكم لعضوي النطق لفرتة قصرية 
واالنفتا  مرات عدة. ويف العربية الفصحى حرف  قة، مث تعود لاللتصااء لفرتة قصري مث يعقبها فتح ممر اهلو 

 واحد وهو )الراء(.
ه. أصوات جانبية: وهي األصوات اليت جيري معها اهلواء أثناء النطق من جانيب اللسان. ويف العربية 

 الفصحى حرف واحد وهو )الالم(. 
يق الفم، ويسمح مبرره من األنف. وهذه و. أصوات أنفية: وهي األصوات اليت يغلق معها اهلواء طر 

 ن(. األصوات هي: )م،
ز. أصوات لينة: وهي اليت تسمى )أنصاف احلركات( وهي اليت يضييق معها جمرى اهلواء أكثر من احلركات 

 )و، ي(. هي: وأقل من الصوامت. وهذه احلروف
 
 . األصوات اخلاصة بوضع اللسان3

تفع فيها ظهر اللسان إىل احلنك األعلى متخذا شكال مقعرا، أ. أصوات مطبقة: وهي األصوات اليت ير 
 وهذه األصوات )ص، ض، ط، ظ(.

ب. أصوات منفتحة: وهي األصوات اليت ال يرتفع فيها اللسان عند النطق هبا إىل احلنك األعلى، مما 
ات يسمح للهواء ابملرور دون عائق بني اللسان واحلنك. وهذه األصوات مجيع الصوامت عدا األصو 

 املطبقة.
 
 . الصفات الثانوية للصوامت4
احلروف املستعلية: وهي اليت يرتفع فيها اللسان حنو أقصى احلنك دون أن يتخذ شكال مقعرا. وهذه  أ.

 األصوات هي )خ، غ، ق، ص، ض، ط، ظ(.
 علية.احلروف املستفلة: وهي اليت ال يرتفع معها اللسان أثناء نطقها، وتشمل مجيع احلروف عدا املست ب.
إىل اخللف  هفع اللسان عند نطقها ابجتاه احلنك اللني، وحتركتاألصوات املفخمة: وهي األصوات اليت ير  ج.

 اجتاه احلائط اخللفي للحلق. وهذه احلروف هي )ص، ض، ط، ظ، خ، غ، ق، ل، ر(.
ى حروف الصفري: وهي اليت يصاحبها اضطراب شديد للهواء ينتج عنه صوت يشبه الصفري، وتسم د.

 األسلية. وهذه احلروف هي )ص، س، ز(.
احلروف املقلقلة: وهي األصوات الشديدة اجملهورة اليت يعقبها صويت )حركة قصرية جدا( حيول دون  ه.

 أتثرها مبا يليها من أصوات. وحروف القلقة هي )ق، ط، ب، ج، د(
 لسان إىل خخرها.حروف االستطالة: وهو حرف )الضاد( ويعين امتداد الصوت من أول حافة ال و.
 حروف التفشي: التفشي هو انتشار اهلواء يف الفم أثناء النطق ابحلرف، وحرف التفشي هو )الشني(. ز.

 حروف الغنة: وهو خروج الصوت من اخليشيوم. وحروفه )م، ن، والتنوين(.  .
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احلروف املذلقة: وهي احلروف اليت ال خيلو منها كلمة عربية رابعية أو مخاسية، ومسية ذلقية ألهنا خترج  ط.
 من ذلق اللسان وذلق الشفة. وحروف الذلق هذه هي )ر، ل، ن، ب، ف، م(.

احلروف املصمتة: وهي مجيع احلروف عدا الذلقية. ومسية ابملصمتة ألهنا أصمتت )منعت( أن ختتص  ي.
 اء كلمة عربية إذا كثر حروفها رابعية أو مخاسية.ببن

هذه احلروف هي ألصوات بعد إخراجها من موضعها. و حروف املد: وهي احلروف اليت ميتد هبا ا ك.
 )األلف، و، ي(.

 
 الصوائت العربية 2. 7. 3

 تقسم الصوائت العربية إىل:
 . احلركات الثالث، وهي: الفتحة، والكسرة، والضمة.7
 املد أو اللني، وهي: األلف املسبوقة ابلفتحة، والياء املسبوقة ابلكسرة، والواو املسبوقة ابلضمة.. حروف 9
. احلروف املزدودجة )أنصاف احلركات(: وهي: الياء الساكنة واملفتو  قبلها، مثل: بـ ي ت، والواو الساكنة 1

 واملفتو  قبلها، مثل: ص و م.
  

 خمارج الصوائت وصفاهتا
 أللف املدية: صواتن حنكيان جمهوران.. الفتحة وا7
 . الكسرة والياء املدية: صواتن لثواين حنكيان )غاري( جمهوران.9
 .791. الضمة والواو املدية: صواتن طبقيان جمهوران1

  

                                                           
./ الربكاوي. 11 -99ص  جامعة القاهرة.–. القاهرة: مركز اللغة العربة النظام الصويت للغة العربية. 9111الشنربى، حامد بن أمحد.  791

 .771 -718: 9111./ الداين. 919 -991: 7119./ نور الدين. 771 -719: 9111
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 الدراسة النحوية  2. 8
 
 الرتكيب يف اللغة واالصطالح 2. 8 .1

"وض ع شيء على شيء ، وركَّب الشيء : الرتكيب يف اللغة: جاء يف املعاجم العربية الرتكيب هو: 
، ويقال: "تراكب السَّحاب وتراكم: صار بعض ه فوق 798و ض ع بعض ه على بعض، فرتكَّب وتراكب

"-كمعظَّم   -. واملركَّب  799بعض  ن ب ت 
 .791: األ ص ل  وامل

 
البسيطة أما الرتكيب يف االصطال : فقد ذكر اجلرجاين يف التعريفات الرتكيب هو: مجع احلروف 

. والرتكيب عند 791. واملركب هو: ما أريد جبزء لفظه الداللة على جزء معناه"795ونظمها لتكون كلمة"
. وقد ذكر الشيخ العطار أنَّ أكثر النحاة على أنَّ املفرد ما 711النحويني هو: "ما تركب من كلمتني فأكثر"

ا مرَّة  واحدة  . والواقع أنَّ امل717تلفظ به مرة واحدة، واملركب ما تلفظ به مرتني ركب ال ي تلفَّظ به مرَّتني، وإمنَّ
ج عل التلفُّظ  جبزئه  -وأقلُّ ما يتألَّف املركب من جزأين  -كاملفرد، ولكن ألنَّه يـ ت لفَّظ بكل   جزء من أجزائه 

ا ت لف  ظ  به مرَّتني، وهذا التَّعريف مبيني   على تعريف أهل املنطق تلفُّظ ا بك ل  ه، فعندما يـ ت لفَّظ جب  ز أ ي ه  فكأمنَّ
السابق: "ما يدلُّ جزء لفظه على جزء معناه"، فإذا كان جزء املركب يد لُّ على جزء معناه، فكأنَّ التَّلفُّظ 

ا، مل  .ابجلزأين ت لفٌُّظ به مرَّتني ولكل   جزء قبل الرتكيب معىن، فإذا ر ك  ب اجلزخن أفاد  جمموعهما معىن  جديد 
 . 719ما ق بل  الرتكيبيكن ألي   واحد منه

   
أما الرتكيب عند علماء اللغة احملدثني فنجد دي سوسور يقول أبنَّه يتشكل دائما من وحدتني 

. وقد أفرد تشومسكي كتااب خاصا أمساه "البىن الرتكيبة" وأعطى الرتكيب مكانة 711متعاقبتني أو أكثر
ب عن البنية الداخلية للجمل، فالكلمات أساسية يف اللغة، حيث رأى أن مهمة الرتكيب هو: "أتدية احلسا

. كما يرى أن الرتكيب 711واملورفيمات تتألف يف مؤلفات وظيفية كموضوع اجلملة واحملمول واملفعول"

                                                           
 . 179: 7. بريوت: دار صادر. لسان العربه. 7171ابن منظور، حممد بن مكرم.  798
 . 917: 71عريب. . )حتقيق( حممد عوض مرعب. بريوت: دار إحياء الرتاث الهتذيب اللغة. 9117األزهري، حممد بن أمحد.  799
 . 179: 7ه. 7171ابن منظور.  791
 . 87. )حتقيق( حممد صديق املنشاوي. القاهرة: دار الفضيلة. صمعجم التعريفات. 9111اجلرجاين، علي بن حممد. الشريف  795
 . 719. ص9111الشريف اجلرجاين،  791
 . 711: 7. مصر: داراملعارف. النحو الوايفه. 7115حسن، عباس.  711
 . 99. مصر: املطبعة اخلريية. صحاشية الشيخ حسن العطار على شر  األزهريةه. 7111، حممد عبد الرمحن. اخلليجي 717
: 1. )حتقيق( إمييل بديع يعقوب. بريوت: دار الكتب العلمية. شر  املفصل للزخمشري. 9117ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء.  719

718 . 
 . 711. )ترمجة( يوئيل يوسف عزيز. بغداد: دار خفاق عربية. صالعامعلم اللغة . 7158سوسر، فردينان دي.  711
 . 799. ص1، 5. جملة الفكر العريب. العدد تشومسكي والثورة اللغويةسريل، جون.  711
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مستقل عن الداللة، وال عالقة له هبا، ولكي نعرف البىن الرتكيبية جيب أن منيز بني اجلمل األصولية واجلمل 
دثني يتلخص يف أنه الطريق إىل معرفة العناصر املكونة للكالم، وداللة . فالرتكيب عن احمل718غري األصولية

هذه العناصر؛ ألنه كلما كانت هذه العناصر مركبة تركيبا صحيحا كانت داللته أكرب، وهو عبارة عن 
 .719"جسر يربط بني املعىن والصوت"

 
 أنواع املركبات 2. 8 .2

ل م    ر كَّب  ه و  قـ و ٌل م ؤ لٌَّف م ن ك 
ق ص ة ، مثل: امل ف ٌع، أو ان  مَّة ، مثل: ال ع ل م  ان  ة  ات  ثـ ر  ي ف يد  ف ائد  تـ ني   أو أك 

ر س ة   ح ة  ال م د  يي، وع د د يي . اب  ي، ع ط ف يي، م ز ج  ي، بـ ي اين  ن اد يي، إ ض ايف   ر كَّب  ستة أنواع: إ س 
وهي على النحو . وامل

 اآليت: 
ما ر ك  ب من م سن د وم سن د إليه، سواء كان املسن د امس ا أم  فعال ، فهو ع ل م منقول  . املركَّب اإلسناديي: وهو7

ل يَّ  ، واملنقول عن العرب التَّسمية ابجلمل 711"من مجلة  امسيَّة أو فعلية؛ ولذلك مسَّاه بعض هم: "املركَّب  اجل م 
سمية ابجلمل االمسية كـ"حممَّد قائٌم"، و" أمحد كرمي"، الفعليَّة كـ"أتبَّط شرًّا، و"ب رق  حن  ر ه"، وي قاس عليه التَّ 

 .715"و"عليي سعيدٌ 
، ويكون اجلزء الثاين منه 9 ضاف إليه، مثل: قـ ل م  الطَّال ب 

 
ضاف وامل

 
 ر كَّب  اإلضايف : هو ما تـ ر كَّب  من امل

. امل
 . جمرور ا

تـ ني   كانت اثن يـَّتـ ه م ا م  1 ، وهو ثالثة أقسام. املركب البـ ي اين : ك لُّ ك ل م   :و ض  ح ة  م ع ىن  األوىل 
 و صوف، مثل: انت ص ر  اجل ي ش  الع ظ يم . أ.

فة وامل : هو ما أتلَّف  من الص   ي 
  مركب و ص ف 

ب  ك لُّه م    ؤ ك  د ، مثل: جاء  الطُّالَّ
لَّف  م ن ال م ؤ كَّد  وامل  .ب. مركب تـ و ك يد يي: وهو ما أت 

ي:  . ويتبع اجلزء الثاين يف ت. مركب ب د يل  ن ه ، مثل: ح ض ر  حمم د أخوك   ب د ل  م 
وهو ما أتلَّف  من الب د ل  وامل

   .711املركب البياين  ما قبله يف إع راب ه
، مثل: جاء  1 لَّف  من املعطوف واملعطوف عليه ويتوسَّط  بينهما حر ف  الع ط ف  : هو ما أت  . املركب الع ط ف يُّ

 ع طوف  املع طوف  عليه يف إعراب ه  الطال ب  وأ خت ه
ب ع  امل   .711. ويـ تـ 

                                                           
 . 799سريل. ص 718
. العدد اخلامس. جامعة حممد خيضر، بسكرة –. اجلزائر: جملة املخرب بنية الرتكيب النحوي وعالقته ابلداللة. 9111طبين، صفية.  719
 . 1ص

 . 991: 7. بريوت: دار الكتب العلمية. صاألشباه والنظائر. 7111السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر.  711
: 7. )حتقيق( حممد حميي الدين. بريوت: املكتبة العصرية. أوضح املسالك إىل الفية ابن مالكابن هشام، عبد هللا بن يوسف. د. ت.  715

791 . 
 . 71: 7. بريوت: دار الفكر. املرجع يف اللغة العربية حنوها وصرفهات.  رضا، علي. د. 711
 . 71: 7رضا. د. ت.  711
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ت ا 8 حىتَّ صار ات  كالكلمة  -ال على جهة اإلضافة-. املركَّب املزجيي: وهو ما ر ك  ب من كلمتني امتزج 
رها هة أنَّ اإلعراب والبناء يكون على خخ  ، أمَّا الواحدة، فنـ ز  لت اثنيت هما منزلة  اتء التأنيث ممَّا قبلها، من ج 

ر  األوىل فيلزم حالة  واحدة ا إبزاء . خخ  قال ابن يعيش عن هذا املركَّب: "م ز ج االمسان وصار ا امس ا واحد 
 . وهو على ثالثة أنواع:717"حقيقة، ومل ينفرد  االسم الثاين بشيء  من معناه، فكان كاملفرد غري املركَّب

 أ. علم: مثل: بعلبك. ويعرف إعراب ما ال ينصرف.
 ينتهي بويه: مثل: سيبويه، نفطويه. ويبىن على الكسر دائما.ب. 

 .719ت. غري علم: مثل: صبا  مساء، بيت بيت. ويبىن على فتح اجلزأين
وهو كلُّ عددين ر ك  با من العشرة والنـَّي  ف، وبينهما حرف  عطف  مقدَّر، ويشمل  :. املركَّب العددي9

صيغ منها على وزن فاعل من "احلادي عشر" إىل "التاسع األعداد  من "أحد عشر" إىل "تسعة عشر"، وما 
 . 711"عشر

 
 علم الداللة الرتكييب 2. 8. 3

، وهو العلم الذي يهتم ببيان معىن اجلملة أو العبارة، اللة الرتكييبظهر علم جديد يسمى علم الد
داللة اجلملة، وقد بدأ أو علم  يف الغرب بعلم الداللة الرتكييب وقد عرف هذا النوع من دراسة داللة اجلملة

يف علم النحو التحويلي، ومعىن اجلملة عند الغربيني  ن خالل البحوث الداللية الرتكييبعند الغربيني م
وظيفة معاين أجزائها، أو معىن الوحدات القاموسية والصالت الداللية بني مكوانت اجلملة، كما حبثوا معىن 

. 711عاين اليت تتحقق من الصالت النحوية بني هذه الوحداتالوحدات الصرفية )املورفيمات املفردة( وامل
ويقابل هذا العلم يف العربية )علم النحو( ويعد أبو األسود الدؤيل أول من رسم مالمح هذا العلم. حيث 
درس علماء العربية أجزاء اجلملة ووظيفة كل جزء منها، فعرفوا الفاعل أبنه الذي يقوم ابلفعل، وعرفوا الفعل 

يه الفعل، وغريه من املتممات اليت أبنه احلديث الذي يقع من الفاعل، وعرفوا املفعول الذي يقع عل
تصاحب اجلملة يف بعض األحيان. وعلم النحو هذا مل يقتصر على ترتيب اجلمل وبيان أجزائها ووظائفها، 
بل تعدى ذلك إىل الربط بني املفردات والرتكيب، أي أن وظيفة النحو وظيفة داللية، حيث يقول 

 معرفة الرتكيب فيما بني الكلم لتأدية أصل املعىن مطلقا "اعلم أنَّ علم النحو هو أن  تنحو إىلالسكاكي: 
مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب وقوانني مبنية عليها ليحرتز هبا عن اخلطأ يف الرتكيب من حيث 
تلك الكيفية، وأعين بكيفية الرتكيب تقدمي بعض الكلم على بعض، ورعاية ما يكون من اهليئات إذ 

  .718ذاك"
                                                           

 . 779: 1. 9117ابن يعيش.  717
 . 71: 7. 9117ابن يعيش.  719
 . 71: 7رضا. د. ت.  711
 . 11. تونس: الدار العربية للكتاب. صأثر اللسانيات يف النقد األديب احلديث. 7151الزيدي، توفيق.  711
 . 11. القاهرة: طبعة التقدم. صمفتا  العلومهـ. 7115السكاكي، يوسف بن أيب بكر.  718
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ورأى أن اللفظ مفردا  ال عبد القاهر اجلرجاين إىل حقيقة العالقة بني املعىن الرتكيب، أشار كما 
يشكل قيمة داللية، وال نستطيع تقييمه منفردا  بعيدا  عن السياق اللغوي، كما أن أتليف الكالم أو نظمه 

مع قواعد  على قواعد النحو، ليس أساسا  يف صحة الرتكيب، بل األساس اتساق الرتكيب يف املعىن
تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه )علم النحو(  ليس النظم إال أن   الرتكيب، حيث يقول: "واعلم أنَّ 

وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال 
كان صوااب، وخطؤه إن كان   هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن ختل بشيء منها ...

خطأ، إىل النظم، ويدخل حتت هذا االسم إال وهو معىن من معاين النحو، قد أصيب به موضعه، ووضع 
يف حقه، أو عومل خبالف هذه املعاملة فأزيل عن موضعه، واستعمل يف غري ما ينبغي له، فال ترى كالما 

إال وأنت جتد مرجع تلك الصحة وذلك  قد وصف ابلصحة نظم أو فساده، أو وصف مبزية وفضل فيه،
الفساد وتلك امليزة وذلك الفضل، إىل معاين النحو وأحكامه، ووجدته يدخل يف أصل من أصوله ويتصل 

 . 719ابب من أبوابه"
 

كذلك ابن جين الذي قام بدراسة العالقة بني النحو واملعىن، فأطلق على معىن الرتكيب "الداللة 
 الذي يتحقق من تراكيب الكالم، وذلك من خالل العالقات اإلعرابية، حيث املعنوية" ويقصد هبا املعىن

قسم ابن جين الدالالت يف اللغة إىل: لفظية، وصناعية، ومعنوية. فيقول عن الداللة املعنوية: "أما املعىن 
ل، وليست يف حيز الضرورات، أال تراك حني تسمع "ضرب" عرف ت فإمنا دالالته الحقة بعلوم االستدالُّ

حدوثه وزمانه، مث تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل وال بد من فاعل، فليت شعري من هو؟ وما هو؟ 
. وهنا يؤكد ابن جين حقيقة أخرى وهي أن 711فتبحث حينئذ إىل أن تعلم أن الفاعل من هو؟ وما حاله"

تمد على وظيفة داللة الرتكيب أتيت من خالل سياق احلديث، فكل كلمة يف السياق هلا وظيفتها اليت تع
 غريها من الكلمات لتؤدي إىل داللة واحدة ومعىن واحد يف هناية األمر. 

 
لقد كرَّس علماء العربية جهودهم يف دراسة العالقة بني اللفظ ابملعىن أمثال: اجلرجاين، وابن جين، 

اليت يتألف منها  وابن األثري، وغريهم من العلماء القدماء الذين درسوا العالقات الداخلية بني املفردات
الذي نشأة يف الغرب، وأصبح علما  ييبر علم الداللة الرتكالرتكيب واملعىن. فكانت دراساهتم مؤسسة لظهو 

 مستقال يدرس ضمن اللسانيات احلديثة. 
 

أما يف العصر احلديث فقد تنبه العلماء احملدثون إىل أمهية علم الرتكيب يف الدراسات اللسانية 
احلديثة، واليت تعىن ابلبحث عن داللة األلفاظ ومعانيها الدقيقة. فقد ظهر العديد من املناهج احلديثة اليت 

                                                           
 . 57. )حتقيق( حممود شاكر. القاهرة: مطبعة املدين. صدالئل اإلعجاز. 7119اجلرجاين، عبد القاهر.  719
 . 11: 1ق( حممد على النجار. بريوت: املكتبة العلمية. . )حتقياخلصائص .7159ابن جين، أبو الفتح عثمان.  711
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لة. فاملنهج الوظيفي يعطي ج لَّ نظرت إىل الرتاكيب يف السياق اللغوي ابعتباره جزءا مهما يف علم الدال
عنايته لوظائف املكوانت يف اجلملة، ويتميز املنهج الوظيفي أبنه يربط اللغة ابلوظيفة اليت تؤديها من 
جانب، وابلبيئة االجتماعية وتضافر العناصر من جانب خخر. فلو قلنا: مسع علي الكالم، مسع الكالم 

لوجدان أن هذه الرتاكيب األربعة املختلفة يف بنياهتا تؤدي عند علي، الكالم مسع علي، الكالم مسعه علي. 
الوظيفيني وظائف خمتلفة، حبيث يغدو كل تركيب تعبريا عن اختيار لغوي يناسب سياق التلفظ، وحيقق 
أهدافا تواصلية حمددة. لذا فإنَّ هذه اجلمل ال تعد مرتادفة، بل كل واحدة منها قوة تعبريية متميزة ومستمدة 

 . 715لدور الذي يؤديه كلُّ أسلوب يف احلياة االجتماعيةمن ا
 

كان من أهم املدارس اليت اتبعت املنهج الوظيفي مدرسة براغ اليت متيزت إبحلاحها على دراسة و   
وظائف اللغة، ويعد املنظور الوظيفي للجملة من أبرز توجهات هذه املدرسة، وتتكون اجلملة عند أتباع 

مسند، ومسند إليه. وخيتلف مفهومهما عما يف العربية، فاملسند يف مدرسة براغ: هذه املدرسة من قسمني: 
ما كان معلوما لدى السامع يف مقام تواصلي، واملسند إليه: ما يضيفه املتكلم من معلومات جديدة تسهم 

إليه:  يف تنامي اخلرب. ومثال ذلك: )وصل الوفد الطاليب العريب إىل القدس أمس( فاملسند: وصل، واملسند
 . 711الوفد الطاليب العريب

 
أما املدرسة الثانية اليت أتخذ منحى املنهج الوظيفي فهي مدرسة فريث اليت يطلق عليها املدرسة 

 -سابقا اأشران إليهكما –السياقية، حيث إهنا قامت بدراسة اللغة من خالل وضع األحداث يف سياقات 
يعترب سياق احلال عند أتباع املدرسة جمموعة من العناصر  ويعد سياق احلال أهم ما قدمته هذه املدرسة، إذ

 .  781املكونة للموقف الكالمي، واجلملة تكتسب دالالهتا من مالبسات األحداث وسياقها
 

وقد رأى فريث أن املعىن موجود حىت على املستوى الصويت، وهو يف هذا يعتمد على نظرية تقول 
عين حتديد مدلوله، فالتاء غري اهلاء والقاف غري الكاف ملا بني كل إن متييز فرد من أفراد جمموعة عن سواه ي

فرد من أفراد هاتني املقابلتني من وجوه شبه ووجوه اختالف مت  ي  ز كلُّ واحد  منها عن اآلخر، وهذا التمييز يف 
 صرفحد ذاته داللة على مستوى هذه املقارنة، وتوجد على املستوى الصريف عناصر الداللة أيضا ، فال

جمموعة من األصوات ذات الداللة، والعالقة النحوية تتضمن داللة كذلك، أما الداللة القاموسية فأوضح 
 .787من أن تعرف"

                                                           
 . 711. عمان: دار مكتبة احلامد. صدراسات يف اللسانيات العربية. 9111السيد، عبد احلميد.  715
 . 719. ص9111السيد.  711
 . 711. ص9111السيد.  781
 . 711. ص71للعلوم اإلنسانية. العدد . اجمللة العربية التحليل الداليل للجملة العربية. 7151أيوب، عبد الرمحن.  787
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أما املنهج التحليلي فهو يصف الظاهرة اللغوية دالليا، برد   بنيتها السطحية إىل بنية عميقة، دون 
واملخاطب والظروف الكالمية اليت تكتنفها. فمن خالل اعتبار البعد اخلارجي للظاهرة، من موقف املتكلم 

يف مثال: )مسع علي  الرتاكيب األربعة السابقة جند أن التحليليني يرون أن الرتاكيب: الثاين والثالث والرابع
أبهنا متفرعة عن األول، وأمكن إنتاجها وتوليدها من بنية عميقة حيوهلا املتكلم إىل بنية سطحية  الكالم(
 .  789عد التحويل املعروفة، لذا تعد هذه الرتاكيب اثنية ومرتادفةوفق قوا

 
وإذا انتقلنا إىل املنهج التوليدي التحويلي )التشومسكي( جند أنه أحدث ثورة كبرية يف جمال الدرس  

اللساين احلديث، فقد اهتم هذا املنهج ابجلانب التحليلي والتفسريي بدال من اجلانب الوصفي، يف حماولة 
لتقدمي صورة واضحة عن بنية اللغة وميزاهتا اإلنسانية، وعالقتها ابلعقل والفكر اإلنساين. وقد ألف جدية 

نعوم تشومسكي رائد هذا املنهج العديد من الكتب؛ لبيان اجتاه نظريته وفلسفته يف اللغة، فمن ذلك:  
البىن النحوية سنة (، و)7198(، و)مظاهر النظرية النحوية سنة 7181كتاب )الرتاكيب النحوية سنة 

 :اعتبارينحويلية تقوم على ( وغريها. والنظرية الت7151
 . اجلملة هي احلد األدىن اليت حتمل معىن حيسن السكوت عليه، وتسمى اجلملة النواة أو األصل. 7 

من عناصر التحويل فتصبح حتويلية. وعناصر التحويل هي: احلركة اإلعرابية،  ا. يطرأ على اجلملة عنصر 9
واعد احلذف، وقواعد التعويض، وقواعد الزايدة، وقواعد الرتتيب. وعناصر التحويل هذه تنقل اجلملة من وق

 توليدية فيها معىن سطحي إىل حتويلية فيها معىن عميق. 
 

 أما األسس اليت يقوم عليها النحو التوليدي التحويلي، فهي:
ومكوانت تركيبية تكون برمتها مرتبطة مباشرة وهي عبارة عن نظام مكو ن من مقوالت البنية السطحية:  .7

 ابإلشارة الفيزيقية إىل البىن العميقة اليت تكون بدورها عبارة عن نظام من املقوالت واملكوانت الرتكيبية. 
البنية العميقة: وميكن أن تفهم من سابقتها وزايدة يف التعريف: هي العمليات العقلية للتفكري يف اجلمل . 9

لبىن سطحية، ابإلضافة إىل "املعىن الذي يفهمه القارئ والسامع عندما يسمع قراءة البنية قبل حتويلها 
ا جالس ا، فيمكن أن نفهم من اجلملة السابقة معنيني مها: احلال  ،السطحية ومثال ذلك قولك: ضربت زيد 

ة اليت حتدد املعىن ومن مميزاهتا كما يقول تشومسكي: "إن البنية العميق". من الفاعل، واحلال من املفعول
 .781... مشرتكة بني كل اللغات، وذلك ألهنا ليست سوى انعكاس ألشكال الفكرة"

الكفاءة: "وهي قدرة املتكلم بلسان لغته األم على استعمال نظام اللغة اليت متكنه من تفسري إنتاج . 1
 ". ةاجلمل، وعلى قبوله مجال  معينة أبهنا حنوية ورفضه جلمل أخرى ألهنا غري حنوي

                                                           
 . 711. ص9111السيد.  789

781 Chomsky, N. (7191). La linguistique cartésienne: un chapitre de l'histoire de la pensée 
rationaliste; suivi de La nature formelle du langage. Seuil. P89. 
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ن الضروري أن يكون األداء: وهو اصطال  "يشري إىل أمثلة راجعة الستعمال املتكلم للغة وليس م. 1
مع الكفاءة؛ ألننا كثري ا ما ننتج مجال  قد نعدها غري مقبولة إذا نظران إليها يف ضوء كفاءتنا ـ  ماشيااألداء مت

قة أخرى ـ كل هذا جزء من األداء، ولكن الكفاءة فقد نبدأ بداية خاطئة، فنبدأ اجلملة بطريقة وخنتمها بطري
  .781هي النظام النموذجي الذي تعتمد عليه مهارتنا اللغوية

 
التحويلية قدمت درسا لسانيا جديدا يف تفسري مظاهر اللغة ودالالت األلفاظ  التوليدية إنَّ النظرية 

د التحويلية على الرتاكيب اللغوية والكلمات اليت تشكل الرتاكيب اللغوية. وذلك من خالل تطبيق القواع
)أركان اجلملة(، مث جتري عليها حتويالت إجبارية أو اختيارية. حيث إن قواعد التحويل تبني الكيفية اليت 
يتم االنتقال هبا من املستوى اجملرد للبنية العميقة إىل مستوى خخر هو الشكل النهائي للجملة يف البنية 

البىن السطحية وتعددها، قياسا إىل العدد احملدود للبىن العميقة، وهذا مما السطحية. وهذا ما يفسر تنوع 
 خيتص به اجلانب الداليل يف النظرية التشومسكية. 

  
ال يعين أن الباحث قد أوىف حقه أو أملَّ جبوانبه   فإنهالرتكييب الداللة ممَّا تقدم من احلديث عن علم 

املتصله به، فما هو إال إشارة بسيطة هلذا العلم، وتذكريا به يف هذه الدراسة، إذ أن هذه الدراسة ال تتناول 
اجلانب النظري لعلم الرتكيب ومناهجه وأنواعه وتفصيالت الدقيقة وطرق العلماء واملدارس اللسانية احلديثة 

ث من خالله عن داللة األلفاظ واجلمل. فهناك الكثري من املؤلفات اليت تناولت علم الرتكيب يف البح
دراسة مفصلة ومستقلة، وقد مت اإلشارة إىل بعضها يف ثنااي الكالم. وعليه فإن يف هذا املقام ندرس 

جيه املعاين توجيها الرتاكيب دراسة تطبيقة وعملية؛ من أجل الوقوف على أسرار الرتاكيب ودالالهتها يف تو 
 املقصود.و غزى املدقيقا ومعربا عن 

 
ن اجلملة عبارة عن وحدة تركيبية داللية متكاملة، يرتبط بعضها إواستنادا ملا سبق ميكن القول  

بعض ارتباطا وثيقا، وهي تتكون من وحدات دالة وغري دالة تتحد فيما بينها لتكو  ن اجلملة، واليت يطلق ب
لرتكيبية( للجملة، وهذه الوحدات تتألف وترتكب فيما بينها لتكوين وحدة تركيبية كربى عليها )املكوانت ا

ذات داللة ومعىن معني يفرضها السياق اللغوي، مث تقرتن هذه الوحدات وترتابط فتشكل اجلملة أو الكالم 
وية من جانبني: الذي حيسن السكوت عليه مع اإلفادة التامة. ففي هذه الدراسة سيتم دراسة الرتاكيب اللغ

األول: يتمثل يف الرجوع إىل اجلانب النحوي اإلعرايب من خالل العودة إىل أصول الرتكيب، والثاين: يتمثل 
يف استقصاء الدالالت واملعاين الدقيقة اليت حيملها الرتكيب اللغوي. وقد قام الباحث بتقسم اجلمل إىل: 

، اجلمل اليت تندرج حتت كل نوعر الباحث جمموعة من اجلمل االمسية، واجلمل الفعلية، ويف كل نوع اختا

                                                           
 األردن: جامعة الريموك. التوليدي التحويلي )التشومسكي(.املنهج . 917مقدادي، زكراي كامل راجح.  781
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ففي اجلمل االمسية سوف يتم البحث عن داللة اجلمل: البسيطة، والظرفية، واملركبة، واملنسوخة. ويف اجلمل 
 الفعلية سوف يتم البحث عن داللة اجلمل: املثبتة، واملنفية، والشرطية، والطلبية. وذلك على النحو اآليت:

  
 االمسية . اجلملة1

اجلملة االمسية  ديرا، ويعترب املبتدأ واخلرب ركيناجلملة االمسية: هي اجلملة اليت تبدأ ابالسم لفظا وتق
، وقد يقع يف الرئيسيني، فهما امسان تتألف منهما مجلة مفيدة. فاملبتدأ هو الذي يقع يف أول اجلملة االمسية

املبتدأ معرفة، ويكون مرفوعا دائما، وهو أنواع: قد أييت ، واحملكوم عليه من اخلرب. وجيب أن يكون هنايتها
مفردا، أو اسم موصول، أو اسم استفهام، أو اسم شرط، أو اسم إشارة. أما اخلرب فهو احلكم الذي حنكم 
به على املبتدأ، ويكون مرفوعا يف حال املفرد، وهو أنواع: مفرد، ومجلة )امسية أو فعلية(، وشبه مجلة )جار 

 . 788 و ظرف(وجمرور، أ
 

وللجملة االمسية دالالت عظيمة وأسرار دفينة ومكنونة يف ثنااي الكالم، ال يهتدي إليها إال م ن  له  
قدم راسخة يف علم الفصاحة والبالغة، ذكر بعضها العلماء والباحثني يف كتاابهتم، وغاب عنهم كنوزا كثرية 

. فمن تلك األسرار السياق الذي توضع فيهخالل من األسرار واجلماليات اليت ميكن أن نكتشفها من 
والدالالت اليت ذكرها العلماء، ما ذكره ابن األثري يف معرض حديثه عن اخلطاب ابجلملة الفعلية واجلملة 

. فقد أشار ابن األثري إىل 789االمسية: "وإمنا يعدل عن أحد اخلطابني إىل اآلخر لضرب التأكيد واملبالغة"
: للجملة االمسية، كما أهنا تدلُّ على الثبوت واالستمرار، حيث يقول الكفويداللة التأكيد واملبالغة 

"اجلملة االمسية تدلُّ مبعونة املقام على دوام الثبوت، وإذا دخل فيها حرف النفي دلت على دوام االنتفاء ال 
وإذا دخل فيه  على انتفاء الدوام، كذلك املضارع اخلايل عن حرف االمتناع فإنه يدل على استمرار الثبوت،

. يظهر لنا أن للجملة االمسية دالالت كثرية يتحكم فيها 781" حرف االمتناع دل على استمرار االمتناع
السياق اللغوي الذي توضع فيه. أما اجلرجاين رائد علم البالغة فقد أفاض يف احلديث عن اجلملة االمسية 

الفرق بني اخلرب الفعلي واالمسي يف أن االسم  والفعلية، وبنيَّ داللة تقدمي كل منهما وخصائصه، فهو يرى
يثبت به املعىن الشيء، من غري أن يقتضى جتدده شيئا بعد شيء، وذلك خبالف الفعل الذي يقتضى جتدد 

. يتبنيَّ لنا أن اجلمل االمسية تدلُّ على الثبات، والفعلية تدلُّ على 785املعىن املثبت به شيئا بعد شيء..."

                                                           
. 7117. / عيد، حممد. 75 -71. مصر: الدار املصرية للكتاب. صاحمليط يف قواعد يف قواعد اللغة العربية. 9171عثمان، حممد.  788

 . 911. القاهرة: مكتبة الشباب. ص النحو املصفى
 . 87: 9. القاهرة: دار هنضة مصر. السائر يف أدب الكاتب والشاعراملثل ابن األثري، ضياء الدين. د. ت.  789
. )حتقيق( عدانن درويش، حممد املصري. بريوت: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكفوي، أيوب بن موسى احلسيين.  781

 . 119مؤسسة الرسالة. ص
 . 718عة اخلاجني. صالقاهرة: مطب . دالئل اإلعجاز.7119اجلرجاين، عبد القاهر.  785
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ويف هذا املقام سوف يتم التطبيق  ه العلماء يف حديثهم عن اجلملة االمسية والفعلية.التجدد، وهذا ما كرر 
 العملي على أربع أنواع من اجلمل االمسية وهي:

هي كالم نعـرب  به عن معىن مفيد جبملة واحدة كل عنصر من عناصرها األصلية أو أ. اجلمل البسيطة: 
ادي )شبه مجلة(، وميكن أن تكون مجلة نواة )تتكو ن من املتم مة يكون لفظا واحدا أو مرك با غري إسن

أو مبتدأ وخرب، أو مجلة نواة موس عة )تتكو ن من العناصر األساسي ة  ،العناصر األساسي ة للجملة: فعل وفاعل
 حنو: درست يف جامعة مالاي. …(.للجملة مع متم مات مثل احلال، واملفعول املطلق، واملفعول فيه

الظرفية: وهي اجلمل اليت يتكون أحد أركاهنا الرئيسة من ظرف )جار وجمرور أو ظرف زمان أو ب. اجلمل 
 مكان(. حنو: سأزورك يف املساء.

 امسية أو املتممة مجلة فعلية أو هي اجلملة اليت يكون أحد عناصرها األصلية األساسية أو ج. اجلمل املركبة:
 حتها مجيلة.حنو: مشمت وردة رائ . مصدر مؤول

مجل امسية يدخل عليها أحد النواسخ )كان وأخواهتا، وإن وأخواهتا، وظن اجلمل املنسوخة: هي د. 
 وأخواهتا(. حنو. العلٌم نوٌر، وعند النسخ تصبح: أصبح العلم  نورا .

 
 . اجلملة الفعلية2

عليي(، أو من اجلملة الفعلية: هي اجلملة اليت تبتدئ بفعل، وتتألف إما من الفعل والفاعل )حضر  
(، أو من الفعل الناقص )كان اجلوُّ لطيفا (. والفعل: هو ما دلَّ على  الفعل وانئب الفاعل )د ر س  الكتاب 

، وأمر   ، ومضارع   .781حدث  مرتبط  بزمن ، وبنقسم إىل: ماض 
 

وللجمل الفعلية دالالت عظيمة ومقامات كبرية يف الكالم، وال ميكن الوقوف على أسرار اجلمل  
لفعلية ودالالهتا بعيدا عن سياقها اللغوي الذي حيد  د قيمة اجلملة ودورها البنَّاء يف إثراء الكالم مبا يتناسب ا

مع املقام املعرب   عن احلال املوصوف. وقد ذكر العلماء أنَّ هناك دالالت ختتص هبا اجلمل الفعلية عن غريها  
لفعل الذي يعين التقوية واالهتمام ابحلدث. وأشار كالتجديد والتطوير والتغيري؛ وذلك ألهنا مبدوءة اب

فيها املسند على التجدد، أو اليت يتصف فيها املسند اليت يدلُّ  اجلملة هي"اجلملة الفعلية املخزومي إىل أن 
ألن الداللة على التجدد  -فعال  -متجددا . وبعبارة أوضح، هي اليت يكون فيها املسند إليه ابملسند اتصافا  

"أن االسم الذي أسند إىل )زيد( يف قولك )زيد . وقد ذكر اجلرجاين 791 إمنا تستمد من األفعال وحدها"
قولك منطلق( يثبت معىن االنطالق لزيد، دون أن يقتضي جتدده، وأن الفعل الذي أسند إىل )زيد( يف 

إىل غري ذلك من  .797)زيد ينطلق( يثبت به االنطالق الذي يتجدد فيقع من )زيد( شيئا  بعد شيء"

                                                           
 . 951: 1. بريوت: املكتبة العصرية. جامع الدروس العربية. 7179. / الغالييين، مصطفى. 75. ص9171عثمان.  781
 بريوت: دار الرائد. يف النحو العريب )نقد وتوجيه(.. 7159املخزومي، مهدي.  791
 .778. ص7119اجلرجاين.  797
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يهتدى إليها من  -بال شك   –األقوال واآلراء اليت تشري إىل ما ميكن أن تدلَّ عليه اجلمل الفعلية، وهي 
لتطبيق العملي على أربع أنواع خالل موقعها يف السياق اللغوي الذي توضع فيه. ويف هذا املقام سوف يتم ا

 من اجلمل الفعلية، وهي:
: هي اليت تدل على حصول شيء ما، وال تسبق أبي من أدوات النفي أو النهي. حنو: أ. اجلمل املثبتة

 زرت حممد.
: وهي اجلمل اليت تدل على عدم حصول شيء ما، ومسبوقة إبحدى أدوات النفي أو ب. اجلمل املنفية
 ر حممد. النهي. حنو: مل أز 

: هي مجل مركبة من مجلتني إحدمها مجلة الشرط )السبب( واألخرى جواب الشرط ج. اجلمل الشرطية
 )النتيجة(. حنو: إن تدرس تنجح.

 : هي مجل تستدعي مطلواب غري حاصل وقت الطلب، وتتحقق بصيغ متعددة، منها:د. اجلمل الطلبية
ويف هذا املقام اقتصر الباحث على هذه األنواع الثالثة؛  وغريها. حنو: ادرس دروسك. األمر والنهي والنداء،

 للدراسة والتحليل.
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 الدراسة الصرفية 2. 9
 
 الصرف يف اللغة واالصطالح 2. 9. 1

الصَّرف لغة: ردُّ الشيء عن وجهه، وصرفه يصرفه صرفا فانصرف، يقال: صرفت الصبيان: قلبتهم، 
أعمله يف غري وجه كأنه جهة، وتصاريف الراي : جعلها وصرف هللا عنك األذى: حوَّله، وصرف الشيء: 

. إىل غري ذلك من املعاين 799جنواب ومشاال ودبورا فجعلها ضرواب يف أجناسها، والصرف: التقلُّب واحليلة
 اليت تدور حول التغيري والتقليب والتحويل. 

 
خمتلفة؛ ملعان  مقصودة ال الصَّرف اصطالحا : )ابملعىن الع ملي( هو: حتويل األصل الواحد إىل أمثلة 

حتصل إال هبا، كامسي الفاعل واملفعول، واسم التفضيل، والتثنية واجلمع، إىل غري ذلك. أما )ابملعىن الع لمي( 
 .791فهو: علم أبصول ي عرف هبا أحوال أبنية الكلمة، اليت ليست إبعراب وال بناء

 
 األوزان الصرفية 2. 9. 2

الصرفية وقواعدها، ال بدَّ من اإلشارة إىل ماهية امليزان الصريف  قبل اخلوض يف بيان هيئة األوزان
الذي وضعه العلماء، وكيفية وزن الكلمات، وميدان البحث فيه، وبيان أقسامها وتفريعاهتا. أما امليزان 
  الصَّريف فهو: مقياس جاء به علماء الصَّرف ملعرفة أحوال أبنية الكلمة، وملا وجد علماء العربية أن أكثر

كلمات اللغة ثالثية، جعلوا امليزان الصريف مكوَّن من ثالثة أحرف أصلية، وهي: الفاء، والعني، والالم، 
( فقابلوا احلرف األول من الكلمة ابلفاء، والثاين ابلعني، والثالث ابلالم، على أن يكون شكل  )ف  ع  ل 

ت ب  فيكون وزهنا الصريف امليزان مطابقا متاما لشكل الكلمة املوزونة من حيث احلركات والس كنات. حنو: ك 
ر ج  فيكون  )فـ ع ل (. وإذا زادت الكلمة عن ثالثة أحرف، زيد ما يقابل الزايدة يف امليزان الصريف، حنو: د ح 
ر ج فيكون وزهنا الصريف )استف ع ل(  وزهنا الصريف )فـ ع ل ل (، وكذلك قـ بَّل  فيكون وزهنا الصريف )فـ عَّل (، واستخ 

احلال أيضا يف حذف املوزون يقابله حذف يف امليزان، حنو: قل من قال فيصبح امليزان الصريف وهكذا. و 
( وهكذا. واحلال أيضا يف القلب، فإذا حصل  )فل( وكذلك قاض  من قاضي فيصبح امليزان الصريف )فاع 

اء )فعالء( قلب يف املوزن حصل أيضا يف امليزان، حنو: أشياء فإن أصلها شيء )فعل( واجلمع فيها شيئ
ي  من قوس واجلمع قووس،  وتقدمت اهلمزة فأصبحت أشياء وابلتايل أصبح الوزن )لفعاء(، وكذلك ق س 

ا طرفا، الواو الثانية هفقدم الالم موضع العني فصارت قسوو على وزن )فلوع( وقلبت الواو الثانية ايء لوقوع

                                                           
 . 751: 1ه. 7171ابن منظور.  799
 .11. الرايض: دار الكيان. صشذا الع رف يف فن الصرف. 9118أمحد بن حممد.  احلمالوي، 791
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سر االنتقال من الضم إىل الكسر، فأصبحت الجتماعها مع الياء، وكسرت السني ملناسبة الياء، والقاف لع
ي    . إىل غري ذلك من األمثلة واحلاالت اليت يتم فيها بناء األوزان الصرفية. 791ق س 

 
أما ميدان علم الصَّرف فهو يقتصر على نوعني من الكالم: األفعال املتصرفة، واألمساء املتمكنة.  

ف، واألمساء املبنية مثل: إذا، أين، وما عدا ذلك ال يدخل يف ميدان الصَّرف، حنو: احلرو 
وحيث...والضمائر، وأمساء اإلشارة، والشرط، واالستفهام، واملوصول، واألمساء األعجمية، وكذلك األفعال 

 .798اجلامدة مثل: نعم وبئس وعسى، واألمساء واألفعال اليت على حرف أو حرفني ما دون اجلزم
 

نكتفي بذكرها ابختصار موجز؛ لوفرة الكتب اليت حتدَّثت لألفعال تقسيمات عدة، ويف هذا املقام  
عنها ابلشر  والتفصل. فمن حيث الزمن يقسم الفعل إىل: ماض، ومضارع، وأمر. ومن حيث نوع 
عناصرها يقسم إىل: صحيح، ومعتل. ومن حيث وظيفتها تقسم إىل: متعدية، والزمة. ويقسم الفعل إىل: 

اؤه للفاعل أو املفعول إىل: معلوم، وجمهول. ويقسم إىل: مؤكد، جمرد، ومزيد. كذلك يقسم من حيث بن
 .799وغري مؤكد. وأيضا يقسم إىل: جامد، ومتصرف

 
لقد وضع علماء العربية لألفعال املتصرفة واألمساء املعربة أبنية )أوزان( تقاس عليها الكلمات، إذ  

من خالهلا يتم التعرف على جذر الكلمة وأساسها، والزايدة فيها أو النقصان، إضافة إىل بيان داللة الكلمة 
 يف اجلملة العربية. فكان التقسيم كاآليت: 

اجملرد، وله ستة أبنية، وهي: )فـ ع ل  يـ ف ع ل( حنو: ن ص ر  يـ ن ص ر، )فـ ع ل  يـ ف ع ل( حنو:  . أبنية املاضي الثالثي7
ع ل( حنو: ف ر    يـ ف ر  ، )فـ ع ل يـ ف ع ل( حنو: ش ر ف   ع ى، )ف ع ل  يـ ف  ض ر ب  ي ض ر ب، )فـ ع ل يـ ف ع ل( حنو: س ع ى ي س 

ب(. ب  حي  س  ر ف(، )ف ع ل  يـ ف ع ل( حنو: ح س   ي ش 
 . أبنية املاضي الثالثي املزيد فيه، وله اثنا عشر بناء، وهي على ثالثة أنواع:9

أ. املزيد فيه حرف واحد، وله ثالثة أوزان، وهي: )أفعل( حنو: أكرم، و)فاعل( حنو: قاتل، و)فعَّل( حنو: 
 زكَّى. 

اجتمع، و)افعلَّ( حنو:  ب. املزيد فيه حرفان، وله مخسة أوزان، وهي: )انفعل( حنو: انكسر، و)افتعل( حنو:
، و)تفعَّل( حنو: تعلَّم، و)تفاعل( حنو: تشاور.  امحرَّ

ج. املزيد فيه ثالثة أحرف، وله أربعة أوزان: )استفعل( حنو: استخرج، و)افعوعل( حنو: اعشوشب، 
، )افعوَّل( حنو: اجلوَّذ. ( حنو: امحارَّ  و)افعالَّ

                                                           
 .71. بريوت: دار القلم. صخمتصر الصرف./ الفضلي، عبد اهلادي. 81. ص9118احلمالوي.  791
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ر ج. وأما  . أبنية الرابعي اجملرد وملحقاته، أما اجملرد1 ر ج  ي د ح  فله وزن واحد، وهو: )فـ ع ل ل ( حنو: د ح 
ل بـ ب ه، و)فوعل( حنو: ج و ر ب، و)فـ ع و ل(  امللحقات ابلرابعي اجملرد، فلها سبعة أوزان، وهي: )فـ ع ل ل ( حنو: ج 

، و)فـ ع ل ى و ك، مبعىن أسرع، و)فـ يـ ع ل( حنو: بـ ي ط ر، و)فـ ع ي ل ( حنو: ش ر ي ف  ( حنو: س ل ق ى، و)فـ ع ن ل ( حنو: ر ه 
 حنو: قـ ل ن سه، أي ألبسه القلنسوة.

. أبنية الرابعي املزيد فيه وملحقاته، أما املزيد فيه، فهو على قسمني: مزيد فيه حرف واحد، وله وزن 1
عل لَّ( واحد، وهو: )تـ ف ع ل ل ( حنو: تدحرج. ومزيد فيه حرفان، فله وزانن، ومها: )افعنل ل ( حنو: احرجنم، و)اف

 ) ، و)تـ ف ع و ل  حنو: اطمأنَّ. وامللحق ابملزيد فيه حرف واحد، فله ستة أوزان، وهي: )تـ ف ع ل ل ( حنو: جتل ب ب 
حنو: ترهوك، و)تـ ف يـ ع ل ( حنو: تشيطن، و)تـ ف و ع ل( حنو: جتورب، و)مت  ف ع ل( حنو: متسكن، و)تـ ف ع ل ى( حنو: 

، و)افعنل ى( حنو: تسلقى. وأما امللحق الذي زيد فيه حرفا ن، فله وزانن، ومها: )افعنل ل ( حنو: اقعنس س 
 . 791اسلقىن

 
أما األمساء فهي اليت تدلُّ على ذات أو مسمى وليس الزمن جزء منه، ويفيد الثبوت ال التجدد  

التجدد. وينقسم االسم وفقا واحلدوث، حنو: حافظ وحيفظ، وقام يقوم، فاألول يفيد الثبوت، والثاين يفيد 
ت، فمن حيث التجرد والزايدة، يقسم إىل: جمرد ومزيد، كذلك يقسم إىل: جامد ومشتق، ومن رااالعتب

حيث تذكريه وأتنيثه، ويقسم إىل: منقوصا، أو مقصورا، أو ممدودا، أو صحيحا، ويقسم من حيث: املفرد، 
أما أبنية االسم، فهي . 795واملثىن، واجلمع، كما يشمل االسم على: التصغري، والنسب، والتعريف والتنكري

 تقسم إىل ثالثي ورابعي ومخاسي، وهي على النحو اآليت:
م، و)فـ ع ل( حنو: ق م ر، و)ف ع ل( حنو:  7 . أبنية االسم الثالثي اجملرد، فله عشرة أوزان، وهي: )فـ ع ل( حنو: س ه 

( حنو: إ ب ل، و)فـ ع ل( حنو: ك ت ف، و)فـ ع ل( حنو: ع ض د، و)ف ع ل( حنو: مح  ل، و)ف ع ل( حنو: ع ن ب، و)ف ع ل
 قـ ف ل، و)فـ ع ل( حنو: ح ط م، و)فـ ع ل( حنو: ع ن ق.

. أبنية االسم الرابعي اجملرد، فله مخسة أوزان، وهي: )فـ ع ل ل ( حنو: جعفر، و)ف ع ل ل( زبرج، و)فـ ع ل ل( حنو: 9
 برثن، و)ف ع لَّ( حنو: قمطر، و)ف ع ل ل( حنو: درهم. 

ي اجملرد، فله أربعة أوزان، وهي: )فـ ع لَّل( حنو: سفرجل، و)فع ل ل ٌل( حنو: جحمرش، . أبنية االسم اخلماس1
، أي الشيء القليل  . 791و)ف ع ل لي( حنو: قرطعب، أي الشيء القليل، و)فـ ع ل  ٌل( حنو: قذمعل 

 
                                                           

./ األيويب، 911 -717. )حتقيق( إبراهيم بن سليمان. الرايض: مكتبة الرشيد. صشر  التصريف. 7111الثمانيين، عمر بن اثبت.  791
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عليها حنو  ولألمساء املزيدة أوزان كثرية جدا، فذكر سيبويه أن هلا ثالمثائة ومثانية أوزان، وزاد بعضهم 
. وعلى أية حال فإن هذا املقام ليس لعرض هذه األوزان أو احلديث عنها تفصيال؛ إذ أن 711مثانني وزن

هذه الدراسة ترتكز على البحث عن دور السياق اللغوي يف توجيه داللة األوزان وقدرته على توظيف الوزن 
 توظيفا بالغيا يضفي مجاال يف املبىن ومغزى يف املعىن.

 
 الداللة الصريفعلم  2. 9. 3

وهو العلم الذي يهتم مبا ينشأ عن دراسة بنية الكلمة وصيغتها اليت حتدد معناها من حيث األوزان 
اللسانيات احلديثة أو هو اثين  دراسة يعترب الدرس الصريف إحدى مستوايت. و 717الصرفية واللواصق

صويت، والثالث الدرس النحوي، والرابع مستوايت التحليل اللغوي، إىل جانب املستوى األول الدرس ال
 (Morphology) (الدرس الداليل. ويقابل علم الصرف التقليدي يف االصطال  احلديث بـــ)املورفولوجيا

من خالل الوحدات الصرفية ووظائفها، وقوانني علم يتعلق ببنية الكلمة؛ ألنه يدرس األبنية اللغوية وهو 
( وهو أصغر وحدة حتمل معىن أو Morphem. والوحدات الصرفية يطلق عليها )املورفيمات( )719تشكيلها

. وتقسم الوحدات الصرفية من حيث ورودها يف السياق إىل قسمني: األول: الوحدات 711وظيفة حنوية
ا مستقلة، حنو كلمة: )قام، رجل، مدرسة(، كما هلا قيمة جذرية الصرفية احلرة، وتتميز أبهنا ميكن استعماهل

)معجمة(. والثاين: الوحدات الصرفية املقيدة. وتتميز أبهنا غري مستقلة يف ذاهتا، بل تكون متصلة مبورفيم 
خخر، حنو: )كتاابن( وهي مكونة من مورفيم )كتاب( ومورفيم )ان( اليت تشري إىل التثنية، كما أنه ليس هلا 

. 711قيمة جذرية، بل هلا قيمة قواعدية، حنو:) كتابني( املكونة من )كتاب( و)ين( اليت تدل على املثىن
وهناك تقسيم خخر للوحدات الصرفية وهي: الوحدات الصرفية التتابعية: وهي اليت تكون مكوانهتا الصوتية 

تصلة يف العربية. والوحدات من الصوامت واحلركات متتابعة دون فصل بني هذه املكوانت، مثل الضمائر امل
الصرفية غري التتابعية: وهي اليت أتيت مكوانهتا الصوتية من الصوامت واحلركات متتابعة على حنو غري متصل، 

 . 718حنو: األلف يف فاعل كتب )كاتب( حيث مت فصل املكوانت ابأللف
 

يت يطلق عليها )اللواصق( وقد قسم علماء اللغة الوحدات الصرفية املقيدة إىل ثالثة أقسام، وهي ال 
والالصق: هو مالزمة الشيء للشيء. ويقصد به الزايدات اليت تلتصق ابجلذر أو الكلمة األساسية، وهي 

 على النحو اآليت:
                                                           

 . 771. ص9118احلمالوي.  711
 .11اجلزائر: جامعة فرحات عباس. ص. البين الصرفية سياقاهتا ودالالهتا يف شعر حممود درويش. 9179انظر: فضيلي، أم السعد.  717
 . 91. عمان: دار دجلة. صداللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية. 9111النجار، أشواق حممد.  719
 . 11. القاهرة: دار قباء. صمدخل إىل علم اللغةحجازي، حممود فهمي. د.ت.  711
 . 19. / حجازي. د. ت. ص711. دمشق: دار الفكر. صمبادئ اللسانيات. 9115قدور، أمحد حممد.  711
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 . السوابق )الصدور(: وهي الزايدات اليت تسبق اجلذر وترتبط به ارتباطا وثيقا، مثل: حروف املضارعة7
التعدية يف أفعل، واأللف والسني والتاء يف استفعل، والتاء وامليم يف متفعل،  ( ومهزةأنيت) اجملموعة يف كلمة

 وامليم يف مفعل، وغريها.
. األحشاء )الدواخل(: وهي الزوائد اليت تكون داخل اجلذر، مثل: التضعيف يف فعَّل، وألف فاعل، وايء 9

 التصغري، وحنو ذلك.
اجلذر وترتبط به ارتباطا وثيقا، مثل: الضمائر املتصلة يف . اللواحق )األعجاز(: وهي الزوائد اليت حتلق 1

هناية الكلمة، ونون الوقاية، وعالمة التأنيث، وعالمات التثنية واجلمع، وحركات اإلعراب وحروف، 
 . 719وغريها

 
ويبحث الدرس الصريف يف حقلني كبريين مها: التصريف واالشتقاق، وهو ما يعرف يف الدراسات  

ابملورفولوجيا التصريفية، واملورفولوجيا االشتقاقية؛ ألن من طبيعة املورفولوجيا أهنا تتناول اللغوية احلديثة 
الناحية الشكلية الرتكيبية لألبنية، واملوازين الصرفية، وعالقاهتا التصريفية من جهة، واالشتقاقية من جهة 

كيالت الصرفية اليت حتدد وتعني . والتصريف عند احملدثني يتعلق ببنية الكلمة، ويهتم بدراسة التش711أخرى
بشكل خاص الوظيفة النحوية ألشكال الكلم الناتج عنها. وهناك فرق بسيط بني علم الصرف عند العرب 
وما يقابله عند احملدثني مبصطلح املورفولوجيا، وهو أن علم الصرف خاص بتحليل نظام اللغة العربية، بينما 

 يف أي لغة، أي أنه عام جلميع اللغات. أما يف الوظيفة األساسية املورفولوجيا يتصل بتحليل النظام الصريف
 .715لكل منهما فال يوجد اختالف سوى التسميات

 
ابلنظرية السياقية، فإهنا تعد جزءا من السياق اللغوي املكون األساسي  صرفيةأما عالقة الداللة ال 

للنظرية، ابإلضافة إىل املكون الثاين وهو السياق غري اللغوي أو )سياق املوقف(، وقد أضاف بعض  ولاأل
العلماء إىل هذين السياقني )السياق الثقايف، والسياق العاطفي(، وعلى أي   حال  فإن النظرية السياقية 

يف الكشف عن دور السياق يف  مبكوهنا األول )السياق اللغوي( تعترب املنهج الذي تقوم عليه هذه الدراسة
توجيه املعاين وترسيم الدالالت البالغية والبيانية يف النص الشعري. فإذا كانت الدراسات اللسانية احلديثة 
تتناول مجيع مستوايت اللغة من: الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، فإن النظرية السياقية تعتمد يف 

 الغة أيضا؛ ألهنا ترى يف النص وحدة واحدة، وال ميكن فصل عنصر منهجها على دراسة مجيع مكوانت ال
من عناصرها أو فهمه دون دراستها ضمن السياق. ويف هذا املقام نبحث عن دور السياق اللغوي يف إبراز 

                                                           
 . 91. ص9111. / النجار. 711. ص9115قدور.  719
 . 911. مصر: مكتبة األجنلو املصرية. صمناهج البحث يف اللغة. 71111حسان، متام.  711
. دراسة ماجستري. د درويش قصيدة "العب النرد" أمنوذجاالبىن الصرفية سياقاهتا ودالالهتا يف شعر حممو . 9179فضيلي، أم السعد.  715
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الدالالت الصرفية، وبيان اجلماليات البالغية والبيانية من تلك الدالالت على النص الشعري. وبذلك 
 العملي هلذا الفصل على النحو اآليت:  يكون التطبيق

 
 . داللة األفعال املتصرفة، وتشتمل على:1

 أ. داللة األفعال الثالثية اجملردة
 ب. داللة األفعال الثالثية املزيدة
 ج. داللة األفعال الرابعية اجملردة.

 
 . داللة األمساء املعربة، وتشتمل على:2

 أ. داللة األمساء الثالثية اجملردة
 ب.داللة األمساء الثالثية املزيدة

 ج. داللة األمساء املشتقة 
األمساء املشتقة: هي األمساء اليت تشبه األفعال يف الداللة على احلدث، وتسمى "األمساء املشبهة ابألفعال". 

اسم وهي تسعة أنواع: املصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة ابسم الفاعل، وصيغ املبالغة، و 
تفصيالت هذه على . وقد احتوت كتب النحو العريب 711التفضيل، واسم الزمان، واسم املكان، واسم اآللة

األمساء وشروطها وعملها يف الكالم وطرق صياغتها، كما أهنا حتتاج إىل دراسة مستقلة؛ للبحث يف 
بعض تلك األمساء، وهي دالالهتا يف السياق الذي توضع فيه؛ لذا فإن الباحث اكتفى ابحلديث عن داللة 

 على النحو اآليت:
 
هو ما اشتق من مصدر املبين للفاعل، ملن وقع منه الفعل، أو تعلَّق به. وي صاغ من : اسم الفاعل .1

الثالثي على وزن )فاعل( حنو: ض ر ب  ضارب، ون ص ر  انصر. وإذا كان الفعل معتل الوسط ابلواو أو الياء 
، حنو: ح و ل حاول، ح ي د حايد. وإذا كان الفعل معتل اآلخر )انقصا( حتذف فال تتغري عينه يف اسم الفاعل

، ورأيت راميا . ويصاغ اسم  ، ومررت برام  ايؤه يف حاليت الرفع واجلر، وتبقى يف حالة النصب، حنو: هذا رام 
ر، حنو: الفاعل من غري الثالثي على زنة مضارعه، إببدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخ

. ويدلُّ اسم الفاعل على احلدوث، كما يفيد يف بعض األحيان الثبوت. والفرق 751دحرج ي دحرج م دحر ج
بني اسم الفاعل والصفة املشبهة أن األصل يف اسم الفاعل الداللة على احلدوث، والثبوت طارئ عليه، 

                                                           
 . 791: 7الغالييين. ص 711
 . 797. ص9118احلمالوي.  751
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ضى: "ذكر النحاة أن اسم واألصل يف الصفة املشبهة الثبوت، واحلدوث طارئ عليه، فقال الشيخ الر 
 .757الفاعل هو ما دلَّ على احلدوث، وأن الصفة املشبهة ما اشتقت من فعل الزم على معىن الثبوت"

 
هو اسم مشتق يدل على معىن جمرد غري دائم، وعلى الذي وقع عليه هذا املعىن. وي صاغ : اسم املفعول .2

حنو: ح ف ظ  حمفوظ، وع ر ف  معروف. وي صاغ من  من الثالثي املاضي املتصرف املتعدي على وزن )مفعول(،
غري الثالثي ابإلتيان مبضارعه وقلب أوله ميما مضمومة مع فتح ما قبل اآلخر، حنو: سارع ي سارع 
)م سار ع(، وهدَّم ي هد م )م هدَّم(. وإذا كان الفعل الثالثي معتل الوسط ابأللف أنيت ابملضارع ونستبدل 

قال يقول مقول، وابع يبيع مبيع. وإذا كان وسط املضارع ألفا ترد يف اسم  حرف املضارعة ميما، حنو:
املفعول إىل أصلها الواو أو الياء، حنو: خاف خياف خموف، وهاب يهاب مهيب؛ ألن مصدرمها اخلوف 
واهليبة. وإذا كان معتل اآلخر )انقصا( أنيت ابملضارع ونستبدل حرف املضارع ميما مفتوحة، ونضع  ف 

(. وهناك أوزان أخرى السم املفعول ليس على احلرف ا ( ورمى يرمي )م رمي  ألخري، حنو: دعا يدعو )م دعو 
وزنه، حنو: فعيل كذبيح أي مذبو ، ف عولة كركوبة أي مركوبة، وفـ ع ل حنو: سلب أي مسلوب، وغريها من 

 .759األوزان
 

عمل الفعل، فريفع انئبا أما عمل اسم املفعول فهو يعمل ابلشروط اليت يعمل هبا اسم الفاعل  
للفاعل، حنو: املعلم مشكوٌر فضله. وشروط عمله: أن يكون معرفة أبل، حنو: فاز املقطوعة يده. وإذا مل 
يكن معرفا أبل يشرتط فيه شرطان: أن يدل على احلال أو االستقبال، حنو: الضعيف مهضوم حقه، أو أن 

صوف أو  حال، حنو: ما حممود الكذب، وإنك موفور يعتمد على نفي أو استفهام أو ما أصله مبتدأ أو مو 
 جانبك، ووصل الفارس مكسورة قدمه.

 
اسم الزمان: هو ما يؤخذ من الفعل للداللة على زمان احلدث، حنو: وافين م ط ل ع : امسا الزمان واملكان .3

حنو: وافين  ة على مكان احلدث،الشمس، أي: وقت طلوعها. واسم املكان: هو ما يؤخذ من الفعل للدالل
مسي الزمان واملكان وزانن من الفعل الثالثي، ومها: م ف ع ل، وم ف ع ل، ، أي: مكان غروهبا. والمغرب الشمس

تم ع، وم نتد ى، وم ستشف ى( ل س(. ومن غري الثالثي هلما وزن اسم املفعول، حنو: )جم   .751حنو: )م كت ب، وجم 
  

                                                           
. )حتقيق( يوسف حسن عمر. ليبيا: جامعة قار شر  الرضى على الكافية البن احلاجب. 7118الرضى االسرتاابذي، حممد بن احلسن.  757

 . 918 :9يونس. 
 . 911 -917: 1النحو الوايف.  759
 . 911 -917: 7الغالييين.  751
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 الدراسة البالغية 2. 11
 
 علم املعاين 2. 11 .1

هو علٌم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال، مع وفائه بغرض بالغي ي فهم 
 . 751ضمنا من السياق، وما حييط به من القرائن

 
وعلم املعاين يتناول موضوعات تنحصر يف مثانية أبواب كما قسمها علماء البالغة، وهي تتمثل  

وأحوال املسند إليه، وأحوال املسند، وأحوال متعلقات الفعل، والقصر، يف: أحول اإلسناد اخلربي، 
واإلنشاء، والفصل والوصل، واإلجياز واإلطناب واملساواة. ووجه احلصر فيه أن الكالم إما خرب أو إنشاء، 

سند قد واخلرب ال بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، وأحوال هذه الثالثة هي األبواب الثالثة األوىل، مث امل
يكون له متعلقات إذا كان فعال أو متصال به، أو يف معناه، كاسم الفاعل وحنوه، وهذا هو الباب الرابع، مث 
اإلسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغري قصر، وهو الباب اخلامس، واإلنشاء هو الباب 

ة على األوىل أو غري معطوفة، وهذا هو الباب السادس، مث اجلملة إذا قرنت أبخرى فتكون الثانية إما معطوف
 . 758السابع، ولفظ الكالم البليغ إما زائد على أصل املراد لفائدة، أو غري زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن

 
ه( واضع علم املعاين، ويهدف منه إىل معرفة إعجاز القرخن 117ويعترب عبد القاهر اجلرجاين )ت  

 من جودة السبك، وحسن الوصف، وبراعة الرتاكيب، ولطف اإلجياز، وما الكرمي من جهة ما خصَّه هللا
اشتمل عليه من سهولة الرتكيب، وجزالة كلماته، وعذوبة ألفاظه، وسالمتها، وإىل غري ذلك. والوقوف 
أيضا على أسرار البالغة والفصاحة يف منثور كالم العرب ومنظومه؛ كى حتتذى حذوه، وتنسج منواله، 

 . 759جيد الكالم ورديئه وتفرق بني
 

ومن فائدة علم املعاين وأثره يف بالغة القول أنَّه يبني    لنا وجوب مطابقة الكالم حلال السامعني 
واملواطن اليت يقال فيها، كما يبني لنا أنَّ القول ال يكون بليغا كيفما كانت صورته حىت يالئم املقام الذي 

عليه. كذلك من أصول علم املعاين أنه خياطب كل إنسان على قيل فيه، ويناسب حال السامع الذي ألقي 
قدر استعداده يف الفهم وحظه من اللغة واألدب، فال جيوز أن خياطب العامي مبا ينبغي أن خياطب به 
األديب وكذلك العكس. ومن فوائد علم املعاين أيضا أنه يبني الغرض مما يستفاد من الكالم ضمنا مبعونة 

                                                           
بريوت: دار الكتب  .-املعاين والبيان والبديع–اإليضا  يف علوم البالغة . 9111اخلطيب القزويين، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن.  751

 . 1العلمية. ص
 . 91. بريوت: دار النهضة العربية. صعلم املعاين. 9111./ عتيق، عبد العزيز. 91. ص9111اخلطيب القزويين.  758
 . 11. بريوت: املكتبة العصرية. صجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. 7111اهلامشي، السيد أمحد.  759
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يفيد أبصل وضعه معىن نطلق عليه املعىن احلقيقي أو األصلي، ولكنه خيرج أحياان عن  القرائن، فالكالم
. 751املعىن الذي وضع له أصال ليؤدي إلينا معىن جديدا يفهم من السياق، وترشد إليه احلال اليت قيل فيها

اليب علم املعاين واحلديث عن الفوائد والنكات البالغية لعلم املعاين يطول كثريا؛ ألن يف كل أسلوب من أس
له دالالته اخلاصة يف الكالم، وله فوائده ومزاايه اليت ختتلف من حال إىل حال، فالذي علينا بيانه هو البعد 
البالغي العام الذي يتسم به علم املعاين. ويف هذا املقام نعرض لثالثة أساليب من أساليب علم املعاين 

 .وهي: التوكيد، واإلجياز، والتقدمي والتأخري
 
 التوكيد .1

د  أوثقه واهلمزة فيه لغة، ويقال: أوكدته وأكدته وخكدته إيكادا، التوكيد يف اللغة: و ك   د  الع ق د  والع ه 
وابلواو أفصح، أي: شدَّدته، وتوكد األمر وأتكد مبعىن، ويقال: وكدت اليمني، واهلمز يف العقد أجود، 

 .755وتقول: إذا عقدت فأكد وإذا حلفت فوكد
 

التوكيد يف االصطال : هو تكرير يراد به تثبيت أمر املكرر يف نفس السامع، حنو: )جاء عليي أما 
. ويف رأي الباحث: هو أسلوب لغوي يستخدم إلثبات خرب ملنكر  أو شاك   751نفسه(، و)جاء عليي عليي(

 إبحدى أدوات التوكيد، أو إلنزال املخاطب منزلة املنكر والشاك.
 

 قسمني: التوكيد اللفظي: ويكون إبعادة املؤكد بلفظه أو مبرادفه، سواء أكان ويقسم التوكيد إىل 
امسا ظاهرا، أم ضمريا، أم فعال، أم حرفا، أم مجلة. والتوكيد املعنوي: يكون بذكر بعض كلمات خمصوصة يف 

عل . ويكون التوكيد ابحلروف: قد مع الف711اجلملة حنو: نفس، عني، مجيع، عامة، كال، كلتا، وغريها
املاضي، إنَّ وأنَّ، ال االبتداء، حروف اجلر الزائدة، ها التنبيه، إمنا، أال، كأن يف التشبيه، لكن يف 
االستدراك، وليت يف التمين، ولعل يف الرتجي، وغريها. إضافة إىل ذلك توكيد الفعل مبصدره، واحلال 

. وتوكيد اخلرب 717دة الكالم مرة أخرىاملؤكدة. ويدخل ضمن التوكيد التكرير وهو أبلغ من التوكيد، وهو إعا
يكون على ثالثة أضرب: فإذا كان املخاطاب خايل الذهن فال يؤكد له، وإذا كان املخاطب شاكا أو 

ؤكد واحد، وإذا كان املخاطب منكرا وجاحدا يؤكد له أبكثر من مؤكد على حسب قوة مرتددا يؤكد له مب
 . 719إنكاره

                                                           
 . 17 -11. ص9111عتيق.  751
 . 1118: 9. )حتقيق( عبد هللا علي وخخرون. القاهرة: دار املارف. لسان العرب. 7157مكرم. ابن منظور، أبو الفضل حممد بن  755
 . 917: 1. 7111الغالييين.  751
 . 911: 1. 7111الغالييين.  711
 . 911: 1ه. 7199السيوطي.  717
 . 771. إربد. دار الفرقان. ص1. طالبالغة فنوهنا وأفناهنا. 7111عباس، فضل حسن.  719
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يته، فإنَّ له أثرا  كبريا  يف اخلطاب، فمن فوائده: التقرير وحتقيق أما فائدة التوكيد يف الكالم وأمه 
املفهوم عند اإلحساس بغفلة السامع، والتقرير مع دفع توهم خالف الظاهر، وإلرادة انتقاس معناه يف ذهن 

أو  السامع، وزايدة التنبيه على خرب ما، والتعظيم والتهويل، ورفع احتمال أن يكون يف الكالم جماز أو سهو
. وغريها من األسرار البالغية اليت يظهرها لنا سياق الكالم اليت 711نسيان، والداللة على اإلحاطة والشمول

 تقع فيه.
 
 اإلجياز .2

اإلجياز لغة: االختصار، والتقليل، واإلسراع، والتلخيص، حيث يقال: أوجز يف كالمه، أي: 
 .711أسرع فيه ومل يطل، وأوجز الكتاب: خلصه اختصره، وأوجز الكالم: قلَّ وكان بليغا، وأوجز األمر:

 
واإلجياز يف االصطال  كثري عند البالغيني، خيتلف يف الصيغ الظاهرة ويتفق يف املضمون واجلوهر، 

ماين: تقليل الكالم من غري إخالل املعىن، وإذا كان املعىن ميكن أن يعرب عنه أبلفاظ  ومما قيل فيه ما قاله الرُّ 
 .718عنه أبلفاظ قليلة، فاأللفاظ القليلة إجياز كثرية وميكن أن يعرب

  
واإلجياز يقسم إىل: إجياز  قصر: وهو تضمني األلفاظ القليلة معان  كثرية ، دون حذف  يف تراكيب 
اجلملة، وقد ذكر الرماين أن إجياز القصر أغمض من إجياز احلذف؛ للحاجة إىل العلم ابملواضع اليت يصلح 

ي اةٌ ، حنو قوله تعاىل: ﴿719يصلحفيها من املواضع اليت ال  . وقد ذكر علماء 711﴾و ل ك م  يف  ال ق ص اص  ح 
 البالغة كالزركشي والسيوطي واخلطيب القزويين وغريهم ما يف هذه اآلية من بالغة وإعجاز يف اإلجياز

ان   . أما القسم الثاين: فهو إجياز احلذف: وهو داللة األلفاظ القليلة على معتتجاوز مخس عشرة فائدة
كثرية ، عن طريق حذف لبعض تراكيب اجلملة دون اإلخالل هبا. وإلجياز احلذف أنواع كثرية منها: حذف 

 .715املفرد، وحذف اجلمل وشبه اجلمل، وحذف احلروف. وقد جاء بيان ذلك وتفصيله يف كتب البالغة
 
 

 

                                                           
 . 911 -911: 1./ السيوطي. د. ت. 118 -119: 1. 7111/ الغالييين. 711. ص7111اهلامشي.  711
 . 111: 9. 7157ابن منظور.  711
 . 19. ص7119الرماين.  718
 . 51. ص7119الرماين.  719
 . 711: 9القرخن الكرمي. البقرة  711
. رسالة ماجستري غري منشورة. ماليزاي: اجلامعة الوطنية والعنكبوتإعجاز اإلجياز يف سوريت الروم . 9171امحيدات، امحيد حممود.  715
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 . التقدمي والتأخري3
الكلمات يف اجلمل، فيتقدم ما يكون فيه هو أسلوٌب بالغيي قائٌم على اختالف  يف ترتيب سياق 

أصال أن يتأخر، ويتأخر ما يكون فيه أصال أن يتقدم. كتقدمي املفعول على الفاعل، حنو: )حممد جاء(، 
 وتقدمي اخلرب على املبتدأ )يف اجلامعة خمترب(.

 
ن من مسند وعملية التقدمي والتأخري حتصل يف اجلمل سواء أكانت خربية أم إنشائية، واجلملة تتكو  

ومسند إليه، ففي حال كون اجلملة فعلية فإن املسند هو الفعل واملسند إليه هو الفاعل، ويف اجلملة االمسية 
يكون املسند هو اخلرب واملسند إليه هو املبتدأ. وأسلوب التقدمي والتأخري من األساليب البالغية اليت عىن هبا 

عترب عبد القاهر اجلرجاين أول من أابن هذا األسلوب وتوسع البالغيون قدميا وحديثا ضمن علم املعاين، وي
يف بيانه ويف فوائده، وقد قسَّم التقدمي والتأخري إىل قسمني: تقدمي على نية التأخري: كتقدمي املفعول على 

، الفعل، واخلرب على املبتدأ، حنو: يف الكتاب فوائد، ودرمها أنفقت. والقسم الثاين: ما ليس على نية التأخري
ولكن على أن تنقل الشيء من حكم إىل حكم. حنو: زيد املنطلق، واملنطلق زيد، فيجوز أن جنعل كال  

 . 711منهما مبتدأ اترة، وخربا  أخرى
 

أما بالغة التقدمي والتأخري وفوائده فهي كثرية جدا ال ميكن حصرها يف هذا املقام أو اإلملام هبا،  
فردوا هلا دراسات ورسائل مستقلة، وهي تعرب   عن مدى سعي وقد حتدث عنها السابقون واملتأخرون وأ

العربية إىل حتصيل مجال التعبري والصياغة إىل جانب اجلمال البالغي والداليل الذي يعرب   عنه. وال أدلَّ على 
ذلك من قول شيخ البالغيني عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه عن فوائد التقدمي والتأخري، حيث يقول: "هذا 

ب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعة، ويفضي بك إىل اب
لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولط ف 

يت يؤديها . فمن الفوائد والدالالت ال911عندك، أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إىل مكان"
خار، أسلوب التقدمي التأخري: تعجيل املسرة، وتعجيل املساءة والتشاؤم، والتشويق، والتلذذ، والتربك، واالفت

وإفادة التخصيص، وإفادة التعميم، ومراعاة الرتتيب الوجودي، والنص على  والرتقي، والرتحم والتشكر،
كثري من الدالالت اليت حيددها السياق عموم السلب وسلب العموم، واإلنكار والغرابة، وغريها ال

 .917اللغوي
 

                                                           
 . 911. ص7111عباس.  711
 . 719. القاهر: مكتبة اخلاجني. ص9. دالئل اإلعجاز. ط7151اجلرجاين، عبد القاهر.  911
./ الرازي، حممد بن عمر. 91 -81قاهرة: مكتبة وهيبة. ص. الدالالت التقدمي والتأخري يف القرخن الكرمي. 9118املسريي، منري حممود.  917

 .911 -971. ص7111./ عباس. 711 -759. بريوت: دار صادر. صهناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز. 9111
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 علم البيان 2. 11. 2
البيان لغة: جاء يف لسان العرب: "البيان: ما بـ ني   به الشيء من الداللة وغريها. وابن الشيء بياان: 

. وتبنيَّ الشيء: ظهر. والتبيني: اإليضا  والوضو . والبيان: الفصاحة واللَّسن.  والبيان: اتضح، فهو بني  
. ومن خالل مادة )بني( يف معجم لسان العرب، فإننا جند أن معىن البيان يدور 919اإلفصا  مع ذكاء"

 حول اإليضا  والظهور والفصاحة والداللة والكشف.
 

أما علم البيان يف االصطال  فهو: علم ي عرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضو  
لة على املعىن إما أن تكون: داللة وضعية، أو تكون داللة عقلية؛ فالداللة . ووضو  الدال911الداللة عليه

الوضعية كداللة األلفاظ على املعاين اليت هي موضوعة إبزائها، وذلك كداللة السماء واألرض واجلدار 
لة واحلائط على مسمياهتا. أما الدااللة العقلية فهي إما أن تكون األلفاظ دالة على جزء من املعىن كدال

السقف يف مفهوم البيت، إذ أنَّ السقف هو جزء من البيت. أو أن تكون داللة اللفظ خارجة عن املعىن  
كخروج داللة الضحك عن مفهوم اإلنسان. حيث ختتص الداللة األوىل )الوضعية( بداللة املطابقة، والثانية 

 . 911بداللة التضمني، والثالثة بداللة االلتزام
 

د بطرق  خمتلفة يف الوضو  ال يتأتى ابلوضعية؛ ألنَّ السامع إذا كان عاملا بوضع وإيراد املعىن الواح
األلفاظ لذلك املعىن مل يكن بعضها عنده أوضح من بعض، وإمنا يتأتى ابلعقلية جلواز أن ختتلف مراتب 

ت قرينة على اللزوم يف الوضو . فإذا كان اللفظ املراد به الزم ما وضع له سواء كان جزءا أو خارجا قد قام
عدم إرادة ما وضع له فهو جماز، وإن مل تقم قرينة على عدم إرادة ما و ضع له فهو كناية. مث إن من اجملاز ما 
ي بىن على التشبيه، ومن التشبيه ما يكون استعارة، وبذلك فإن مباحث علم البيان مبنية على التشبيه واجملاز 

 . 918والكناية
 

ه تتضح من خالل ما سبق يف أنه جينب من الوقوع يف التعقيد املعنوي، وفائدة علم البيان وأمهيت    
حيث إنَّه من املمكن إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة تتناسب ومقتضى احلال، ابإلضافة إىل حال املتكلم 

ت الذي يكون أمامه متسع كبري يف التعبري عن رأيه بطريقة صحيحة ودالة. ويف هذا املقام سنتعرض ملرتكزا
علم البيان الثالثة )التشبيه، والكناية، واجملاز املرسل( يف شعر حممود درويش، وإبراز النكات ومجال 

                                                           
 . 111 -119: 7. 7157ابن منظور.  919
 . 791. ص9111اخلطيب القزويين.  911
./ اخلطيب القزويين. 11. بريوت: دار الفكر. صجلمان يف علم املعاين والبيانشر  عقود ا. 7111السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن.  911

 . 911 -918. مصر: دار الفكر العريب. صالتلخيص يف علوم البالغة. 7119حممد بن عبد الرمحن 
. 7111. / اهلامشي. 9: 1. القاهرة: مكتبة اآلداب. بغية اإليضا  لتلخيص املفتا  يف علوم البالغة. 7111الصعيدي، عبد املتعال.  918
 . 975ص
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األسلوب اليت حتمله تلك الفنون الثالثة يف السياق الشعري الذي جاءت فيه. ويف هذا املقام نستعرض 
 لتلك الفنون. وذلك على النحو اآليت:

 
 التشبيه. 1

. كقولنا: العلم كالنور يف اهلداية. 919ة أمر آلخر يف املعىن، أبدوات معلومةهو الداللة على مشارك
 حيث إن العلم املشبه، والنور املشبه به، واهلداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه. 

 
أما أنواع التشبيه، فيقسم إىل عدة أقسام، فهو ابعتبار طريف التشبيه يقسم إىل: حسي وعقلي،  

ا املشبه واملشبه به، فتارة يكوانن حسيان واترة يكوانن عقليان، واترة يكون أحدمها حسي وطرفا التشبيه مه
واآلخر عقلي. ويقسم ابعتبار اإلفراد والرتكيب إىل: مفردين مطلقني، أو مفردين مقيدين، أو مفردين 

وتسوية، ومجع.  خمتلفني، وإىل مركبني أو خمتلفني. ويقسم ابعتبار تعددمها إىل: تشبيه ملفوف، ومفروق، 
كما ويقسم التشبيه ابعتبار وجه الشبه إىل: تشبيه متثيل، وتشبيه غري متثيل، وتشبيه مفصل، وتشبيه جممل، 
وتشبيه قريب مبتذل، وبعيد غريب. ويقسم التشبيه ابعتبار األداة إىل: مؤكد ومرسل، ويقسم ابعتبار الغرض 

 .  911إىل: مقبول ومردود
 

وموقٌع حسٌن يف البالغة؛ وذلك إلخراجه اخلفي إىل اجللي وإدانئه البعيد إىل وللتشبيه روعٌة ومجاٌل 
وقد اتفق البلغاء على  .القريب، ويزيد املعاين رفعة ووضوحا، ويكسبها مجاال وفضال ويكسوها شرفا ونبال

إىل  شرف قدره، وفخامة أمره يف فن   البالغة، وأن تعقيب املعاين به ي ضاعف قواها يف حتريك النفوس
. فهو فني واسع النطاق، فسيح اخلطوة، ممتد 915املقصود هبا مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا، أو غري ذلك

 .911احلواشي، متشعب األطراف، متوعر املسلك، غامض املدرك، دقيق اجملرى، غزير اجلدوى
 
 الكناية .2

د املتكلم إثبات معىن من . أي: أن يري971هي لفٌظ أ ريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ
املعاين، فال يذكره ابللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن هو اتليه ورديفه يف الوجود، فيومئ به 
إليه، وجيعله دليال عليه، فيدلُّ على املراد من طريق أوىل. كقوهلم: طويل النجاد، وكثري الرماد. فيعنون: طويل 

                                                           
 . 791. ص9111./ اخلطيب القزويين. 971. ص7111اهلامشي.  919
 .  91 -71: 1. 7111. / الصعيدي. 918 -971. ص7111اهلامشي.  911
 . 791. ص9111اخلطيب القزويين.  915
 . 971. ص7111اهلامشي.  911
 . 917. ص9111قزويين. ./ اخلطيب ال717. ص7111السيوطي.  971
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م يذكروا املراد بلفظه اخلاص به، ولكن توصلوا إليه بذكر معىن خخر، وهو رديفه يف القامة، وكثري الضيافة، فل
 . 977الوجود؛ ألن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القرى كثر الرماد

  
املضياف؛  هذا (، كقولنا: كناية عن املوصوف )غري صفة وال نسبةاألول:  والكناية ثالثة أقسام: 

والثاين: كناية عن صفة )قريبة، أو بعيدة(، فأما القريبة: فهي اليت ينتقل منها إىل . شخص ماكناية عن 
املطلوب دون واسطة، كقولنا: طويل النجاد. أما البعيدة: فهي اليت ينتقل منها إىل املطلوب بواسطة،  

ب، ومنها إىل كثرة كقولنا: كثري الرماد، كناية عن املضياف، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إىل كثرة إحراق احلط
الطبائخ، ومنها إىل كثرة األكلة، ومنها إىل كثرة الضيفان، ومنها إىل املقصود. أما القسم الثالث: فهو كناية 
عن نسبة، كقولنا: )اجملد بني ثوبيه، والكرم بني برديه(، حيث مل يصر  بثبوت اجملد والكرم للممدو ، بل  

  . 979كىن عن ذلك بكوهنما بني ثوبيه وبرديه
  

دُّ الكناية من البالغة والرباعة، وهي ع  فقد ذكر الزركشي أنَّ العرب تـ   أما فوائد الكناية وأمهيتها
عندهم أبلغ من التصريح. وللكناية  دالالٌت عظيمٌة، منها: التنبيه على عظم القدرة، وحتسني اللفظ، وقصد 

وقصد اإليضا ، والسرت،  971ختصار،البالغة، واملبالغة يف التشنيع، والتنبيه على املصري، وقصد اال
والصيانة، واإللغاز، والتعبري عن الصعب ابلسهل، وعن املعىن القبيح ابللفظ احلسن، وقصد املد  

 . وغريها من الفوائد واجلماليات البالغية اليت ميكن أن تؤديها الكناية يف السياق اللغوي.971والذم
 
 اجملاز املرسل .3

املستعمل  يف غري ما وضع له؛ لعالقة مع قرينة دالة على عدم إرادة املعىن اجملاز: هو اللفظ  
. والعالقة بني املعىن احلقيقي واجملازي قد تكون املشاهبة وقد تكون غريها، فإذا كانت العالقة 978األصلي

وعني: مرسل املشاهبة فهي حينئذ استعارة، وإذا مل تكن املشاهبة فهي جماز. وبذلك فإنَّ اجملاز ينقسم إىل ن
إن كانت العالقة غري املشاهبة، واستعارة إن كانت العالقة املشاهبة. كما ويقسم اجملاز املرسل إىل: جماز مفرد 

 مرسل، وجماز مركب مرسل، كذلك االستعارة تقسم إىل: استعارة مفردة، واستعارة مركبة. 
 

                                                           
 .117: 9. القاهرة: دار الرتاث. 1. )حتقيق( حممد أبو الفضل. طالربهان يف علوم القرخن. 7151الزركشي، حممد بن عبد هللا.  977
 .911 -919. ص9111اخلطيب القزويين.   979
 . 111 -117: 9. 7151الزركشي.  971
 . 717. ص7111السيوطي.  971
 . 918. ص9111. / اخلطيب القزويين. 989. ص7111اهلامشي.  978
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زئية، والكلية، واآللية، واإلطالق، وللمجاز املرسل عالقات كثرية، منها: السببية، واملسببية، واجل 
. مثال ذلك 979والتقييد، والعموم، واخلصوص، واحلالية، واحمللية، والبدلية، وغريها الكثري من العالقات

قولنا: رعت املاشية الغيث، أي النبات، فهنا اجملاز مفرد عالقته السببية؛ ألن الغيث سبب فيه، وقرينته 
تدل على أن املتكلم أراد معىن خخر؛ ألن املاشية ال ترعى الغيث يف لفظية وهي رعت. حيث إن القرينة 

 حد ذاته، وإمنا ترعى ما يكون الغيث يف سببه وهو النبات. 
 

، وللمجاز املرسل 971وقد اتفق البلغاء على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة، والكناية أبلغ من التصريح 
تعبري، وسعة اللفظ، وإيراد املعىن يف صورة دقيقة مقربة إىل فوائٌد ونكاٌت بالغيٌة، تتمثل يف: اإلجياز يف ال

أما االتساع فألنه زاد ىف الذهن. وقد ذكر ابن جين ثالث فؤاد للمجاز وهي: االتساع، والتشبيه، والتوكيد؛ 
هى فرس وطرف وجواد وحنوها البحر، حىت إنه إن احتيج إليه ىف شعر أو سجع أو اتساع  أمساء الفرس اليت

ماء البحر  يىف الكثرة جمرى مائه )أ ياستعمال بقية تلك األمساء، وأما التشبيه فألن جريه جير  استعمل
(، وهو ياملاد ياحلس أينقول( ابجلوهر )املعنوي امل ي. أما التوكيد فإنه شبه العرض )أاملشبه به الفرس(

. واجملاز وسيلة 975إلدراكه ابحلواسأثبت ىف النفوس منه، أي أن احملسوس أقوى أثرا ىف النفس من املعقول، 
لرتسيخ املعىن ومتكينه يف نفس املخاطب؛ ألنه أبلغ من احلقيقة يف التعبري، ملا يقوم عليه من التخييل 
، ويراه متمثال   والتجسيد، ولذلك فهو عند البالغيني أوىل، إذ يكاد املتلقي بسببه ينظر إىل املعىن عياان 

ألنه يعطيك األمر وسببه، أو الشيء وما يرتتب عليه، ويرتبط به. ولذلك أمجع أمامه. كما أنه أكثر إقناع ا 
  البالغيون على أنَّ اجملاز أبلغ من احلقيقة.

 
 علم البديع 2. 11. 3

البديع لغة: املخرتع املوجود على غري مثال سابق، وهو مأخوذ من قوهلم بدع الشيء، وأبدعه 
 .971مفعل أي مفعول، وأييت مبعىن اسم الفاعلاخرتعه ال على مثال. والبديع على وزن 

 
أما يف االصطال : فهو علٌم ي عرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم ح سنا وطالوة، وتكسوه هباء 

 .991ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضو  داللته على املراد
 

                                                           
 . 988 -989. ص7111اهلامشي.  979
 . 711. ص7111السيوطي.  971
 . 911: 9. )حتقيق( حممد علي النجار. بريوت: املكتبة العلمية. اخلصائص. 7189ابن جين، عثمان بن جين.  975
 . 915. ص7111اهلامشي.  971
 . 915. ص7111اهلامشي.  991

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



96 
 

اقتفى أثره قدامة بن جعفر وأيب  ه( مث911وواضع علم البديع هو عبد هللا بن املعتز املتوىف سنة )  
هالل العسكري وابن رشيق القريواين وغريهم. وهو يقسم إىل قسمني، األول: بديع لفظي )حمسنات 
لفظية(: وهو ما رجعت وجوه حتسينه إىل اللفظ دون املعىن فال يبقى الشكل إذا تغري اللفظ. والثاين: بديع 

 .997رعاية املعىن دون اللفظ فيبقى مع تغري األلفاظمعنوي )حمسنات معنوية(: وهو الذي وجبت فيه 
 

ي الصورة يف معناها ومبناها ونزخرفها الزخرفة احلية  وفائدة علم البديع أنه ي علمنا كيف نـ و ش  
. وقد أمجع العلماء على أنَّ هذه احملسنات خصوصا اللفظية منها 999املالئمة؛ ليزيد املعىن هباء   واملبىن رواء  

. ويف هذا املقام 991من احلسن إال إذا طلبها املعىن، فجاءت عفوا بدون تكلُّف وإال فمبتذلة ال تقع موقعها
اختار الباحث ثالثة أنواع من ألوان البديع وهي: )اجلناس، والطباق، والتورية(، حيث سيتم البحث عن 

السياق العام للقصيدة،  هذه األنواع البديعية، وبيان أثر السياق اللغوي يف توجيه املعىن وحتديد مكانته يف
. وذلك على لتلك األنواع والذي بدوره يكشف عن وجوه جديدة من الدالالت اجلمالية واملعاين البالغية

 النحو اآليت:
 
 . اجلناس1

ويطلق عليه مصطلحات عدة: كالتجنيس، واجملانسة، والتجانس، واملماثلة، وهي ألفاظ كلها 
الضرب من الشيء وهو أعم من النوع. ومسي هذا النوع جناسا ملا فيه مشتقة من اجلنس، واجلنس يف اللغة: 

من املماثلة اللفظية. واجلناس: أن يتفق اللفظان يف النطق وخيتلفان يف املعىن. وقد تعدت أنواع اجلناس إىل 
 . 991أكثر من مثانني نوعا كما ذكرت كتب البالغة

 
قي الصادرة من متاثل الكلمات متاثال  والسر اجلمايل للجناس يكمن يف ذلك التجاوب املوسي 

كامال أو انقصا تطرب له األذن، وهتتز له أواتر القلوب، واجملنس يقصد استالب األذهان، وخداع 
األفكار. واجلناس كما ذكر اجلرجاين: "يرجع إىل هذا اخلداع املغري الذي جعلنا الشاعر فيه نظن أن معىن 

، وسرعان ما نتنبه إىل أهنا غريها، وأهنا تعطينا شيئا جديدا وكأهنا الكلمة الثانية هو معىن الكلمة األوىل
. كما أن للجناس قيمة كبرية من خالل ما حتدثه األلفاظ املتجانسة يف التعبري من 998عطية غري مرتقبة..."

ها يال الستجداء املعىن، فإن ترجيح األلفاظ املتشاهبة تدق السمع، وتوقظ األذهان، وتتشوف لوقعاخلإاثرة 

                                                           
 . 915. ص7111امشي. اهل 997
 . 915. ص7111اهلامشي.  999
 . 915. ص7111اهلامشي.  991
 . 191. ص7111./ اهلامشي. 191. بريوت: دار الكتب العلمية. صاملعجم املفصل يف علوم البالغة. 7119عكاوي، إنعام فوال.  991
 . 1. ص7151اجلرجاين.  998
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. هذه األسرار وغريها الكثري الذي يكشفه اجلناس يف سياق احلديث حتتاج إىل البحث 999النفوس"
 واالستكشاف عنها؛ إلبراز اجلمايل البالغي هلذا الفن، والتأكيد على قيمته الداللية يف السياق.

 
 . الطباق2

كالبياض والسواد، والليل ،  991ويقال له التضاد، والتكافؤ، والطباق، وهو أن يؤتى ابلشيء وضده
. ويكون الطباق 995والنهار، وهو قسمان: لفظي، حنو: القليل والكثري، ومعنوي، حنو: الضحك والبكاء

بني امسني، حنو: البياض والسواد، أو فعلني، حنو: حييي ومييت، أو حرفني، حنو: هلا وعليها. والطباق إما أن 
ن إجيااب وسلبا، كما هي األمثلة السابقة. أو يكون طباق يكون طباق إجياب: وهو ما مل خيتلف فيه الضدا

سلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إجيااب وسلبا حبيث جيمع بني فعلني من مصدر واحد، حنو: يعلمون وال 
 وللطباق مجال بالغي يظهر لنا من خالل السياق اللغوي كما سيأيت. .991يعلمون

 
 . التورية3

ال : أن يتكلم املتكلم بلفظ . ويف االصط911ته، وأظهرت غريهمصدر وريت اخلرب تورية إذا سرت 
مشرتك بني معنني: قريب، وبعيد. ويريد املعىن البعيد، يوهم السامع أنه أراد القريب. وتسمى اإليهام 

أين يكون لناظر الشعر  -. حنو قول الشاعر: قالوا اختذ لك خادما فأجبتهم917والتخييل واملغالطة والتوجيه
 الرقيق. فاملعىن القريب لكلمة )الرقيق( هو دقة املعىن، واملعىن البعيد هو العبيد. 

 
تقسم التورية إىل أربعة أقسام وهي: األول: اجملردة: وهي اليت مل تقرتن مبا يالئم املعنيني، القريب  

ولنا: هذا أخي. ونريد أخوة الدين. والثاين: املرشَّحة: وهي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب، والبعيد. كق
ومسيت بذلك لتقويتها به؛ ألن القريب غري مراد فكأنه ضعيف، فإذا ذكر الزمه تقوَّى به. حنو قول 

عناها القريب اجملاور الشاعر: كأن للمجاورة اقتسمنا فقليب جارهم والدمع جاري. فكلمة جاري تورية م
للبيت والقرينة لفظ جارهم، واملعىن البعيد املقصود هو املنسكب. والثالث: املبنية: وهي ما ذكر فيها الزم 
املعىن البعيد، مسيت بذلك لتبيني املورَّى عنه بذكر الزمه إذا كان قبل ذلك خفيا ألنه املعىن البعيد، فلما 

. حنو قول البحرتي ابحلسن متلح يف العيون وتعذب. فاملعىن  -: ر وٌد بتشديد الوشا  مليةذكر الزمه تبنيَّ
القريب لتملح هو ضد العذوبة، واملعىن البعيد هو املالحة من احلسن وهو املقصود. والرابع: املهيأة: وهي 

                                                           
 . 911. بغداد: دار الرشيد للنشر. صيف البالغة العربيةجرس األلفاظ وداللتها . 7151هالل، ماهر ماهر مهدي.  999
 . 111: 9.مصر: دار الكتب اخلديوية. الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازم. 7171العلوي، حيىي بن محزة.  991
 . 188: 1. 7181الزركشي.  995
 . 111. ص7111اهلامشي.  991
 . 111. ص7111اهلامشي.  911
 . 188: 1. 7181الزركشي.  917
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 -اليت ال تقع التورية فيها إال بلفظ قبلها أو بعدها. حنو قول الشاعر: وأظهرت فينا من مساتك سنة
أظهرت ذاك الفرض من ذاك الندب. فالفرض والندب معنامها القريبان احلكمان الشرعيان، ومعىن البعيد ف

 .  919للفرض هو العطاء، ومعىن الندب الرجل السريع يف قضاء احلوائج
 

وللتورية مجاٌل بالغيي وأثٌر كبرٌي يف سياق الكالم الذي أييت فيه، فهو يعمل على إاثرة الذهن 
ستغالل ثراء اللغة يف إداء الفكرة والتعبري عن املشاعر اليت حيسُّ هبا األديب. فهي تزيد الكالم وحتريكه، وا

ن على إبداع األديب وقدرته على التفنن يف أساليب الكالم طبقا للمواقف اليت يعرب  حسنا  ومجاال  يدالُّ
فكري وأتمل يف معرفة املراد منها، أي أهنا  فيها. كما تعترب التورية نوعا من املداعبة األدبية؛ ألهنا حتتاج إىل ت

كاأللغاز واألحاجي اليت حتتاج إىل إطالة نظر وفكر. تلك األغراض وغريها اليت ميكن أن تؤديها التورية يف 
العمل األديب حيدده السياق اللغوي الذي أتيت فيه، ففي كل   مقام  مقاٌل يناسبه وخيتص به عن غريه. لذلك 

 ية حيكمها السياق الذي أتيت فيه، وليست مقتصرة على أغراض حمددة.فإنَّ أغراض التور 
   

 اخلالصة 2. 11
تضمَّن هذا الباب يف الفصل األول احلديث عن سرية الشاعر حممود درويش من والدته إىل مماته، 
فجاء فيه ذكر ألهم حمطات حياته من موطن والدته وإقامته واعتقاله وهجرته عن أرضه، وبيان أهم 

 إىل عمان وادث اليت حصلت للشاعر أثناء سفره خارج وطنه وتنقالته بني بلدان املهجر إىل حني عودتهاحل
. كما جاء القسم الثاين من هذا الفصل يف بيان فيها ونقل جثمانه إىل أرض فلسطني اليت خرج منها ووفاته

دبية والعلمية اليت أخرجها يف مسرية اثر األدراسته وأعماله اليت شغلها الشاعر أثناء حياته يف املهجر، واآل
. وتطرق الباحث أيضا إىل أهم الدراسات اليت تناولت أعمال الشاعر ابلنقد احلافلة ابجلد واملثابرة حياته

والتحليل، وبيان الروافد اليت ساعدت الشاعر على تفجري موهبته الشعرية وقدرته اإلبداعية يف التأليف 
املراحل اليت اتصف به شعره بدءا من ديوانه األول وانتهاء  بدواوينه  ائصخصالشعري، ابإلضافة إىل بيان 

األخرية. ويهدف الباحث من ذلك إىل التعريف ابلشاعر حممود درويش وعاملية شعره، إذ أصبح بفضل 
اجلهود ابلبحث والدراسة عما يف مكنوهنا من مجاليات  اذلك مدرسة شعرية يشار هلا ابلبنان، وتتضافر عليه

 فنية وأسرار إبداعية وتطورات تناسب احلداثة وتواكب العصر.   
 

تطرَّق الباحث يف الفصل الثاين من هذا الباب إىل احلديث عن النظرية السياقية من أبعاد  خمتلفة؛ و 
ذلك ابملعاجم العربية القدمية واحلديثة وكتب فكان احلديث فيه عن معىن السياق يف اللغة، مستعينا على 

اللغة، وقد توافقت تلك املصادر على داللة السياق على السرد والتتابع. أما السياق يف االصطال  مل أيت  
له ذكر يف املصادر القدمية، واقتصر الباحث فيه على ذكر تعريفات املصادر احلديثة العربية والغربية، وقد 

                                                           
 . 181 -118. ص7119./ عكاوي. 111. ص7111اهلامشي.  919
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ر على داللة السياق يف الكشف عن املعىن اجلوهري للكلمة من خالل وضعها يف اتفقت تلك املصاد
سياق ما. وقد تطرق الباحث إىل احلديث عن النظرية السياقية واإلرهاصات املتقدمة على ظهورها ما قبل 

 اللغوي دي سوسور. العامل فريث، وخاصة يف أعمال 
 

ت فريث، وتكاملت على يديه أسسها ظهرت النظرية السياقية جليا على يد جون روبر مث 
مث الصريف واملعجمي  ومضامينها الداللية، فقام فريث بتقسيمها إىل مستوايت ستة بدءا ابملستوى الصويت

وانتهاء ابملستوى الثقايف، وقد أفاد فريث يف نظريته من دراسات مالينوفيسكي  والنحوي وسياق املوقف
ة السياقية بعد فريث اهتماما كبريا من قبل العلماء، وتوسعوا يف وخاصة يف سياق املوقف. وقد القت النظري

دراستها وفهمها لتلبية حاجتهم يف الكشف عن داللة املفردات اللغوية، وكان من أبرز هؤالء العلماء 
هاليدي الذي وثَّق العالقة بني اجملال اللغوي واجملال االجتماعي )سياق احلال( يف فهم النص اللغوي من 

ضعه لثالثة مكوانت رئيسية وهي: احلقل، والتوجهات، والنمط. كما بني الباحث يف هذا املقام خالل و 
دور العلماء العرب يف فهم دور السياق وأمهيته يف الوصول إىل داللة الكالم ومضامينه، وخاصة علماء 

قائمة على التطبيق  البالغة والتفسري واألصول. وهذا يدلُّ على معرفتهم ابلسياق معرفة علمية ال نظرية،
 واالستشهاد بنصوص القرخن واألدب العريب.

 
أما يف الفصل الثالث فقد بنيَّ فيه الباحث موضوعات الدراسة اليت سوف يتناوهلا ابلتطبيق  

والتحليل العملي يف الفصول التالية، وهي دراسة نظرية لتلك املوضوعات قام الباحث ببياهنا وتوضيحها 
قوف على ماهيتها اليت ال بد يف هذا املقام من توضيحها للقارئ؛ حىت يتسىن له من ابختصار شديد، والو 

دراسة نظرية  العملي من تلك املوضوعات. فهي إذامعرفة الدالالت واملعاين اليت يكشفها التطبيق والتحليل 
ثالث، والدراسة ملا سيأيت من تطبيق عملي عليها يف األبواب التالية، وهي: الدراسة الصوتية يف الباب ال

النحوية والصرفية يف الباب الرابع، والدراسة البالغية يف الباب اخلامس. فكانت إشارات الباحث لتلك 
الفنون أو املوضوعات النظرية موجزة وخمتصرة؛ لكثرة املصادر واملراجع اليت تناولتها ابلشر  والتفصيل 

ى شعر حممود درويش؛ لبيان ما والتطبيق هلا عل واإلطناب، إذ أن هذه الدراسة هدفها األمسى هو التحليل
 من بالغة وإبداع ومجال يظهره السياق اللغوي حسب نظرية فريث. فيه
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 الباب الثالث
 اجلانب الصويت

 
  

 داللة األصوات يف شعر حممود درويش
 
 داللة األصوات الصامتة 3. 1

اصة املعاصر منه، خبالشعر، و للوقوف على الدالالت املستوحاة من األصوات ميكن الرجوع إىل 
حيث عين الشعراء احملدثون بظاهرة تكرار األصوات حني أيقنوا أن هذا التكرار يشحن نصوصهم بطاقات 

شعر  يفداللة الصوامت ل. ويف هذا املقام نتعرض 911النغم الصويت بصورة جتعل حركتها تنسجم وحركة املعىن
لى ع والبالغية، وقدرهتا ري ابلقيمة اجلمالية والتعبرييةأثرها يف إثراء النص الشعبيان حممود درويش، و 

 وذلك من خالل التقسيم اآليت:  مكنوانت الشاعر اليت ختاجل عواطفه وتداعب أنفاسه. الكشف عن
 
 األصوات الصفرييةداللة  3. 1. 1

وهي اليت يصاحبها اضطراب شديد للهواء ينتج عنه صوت يشبه الصفري، وتسمى األسلية. وهذه 
. وميكن بيان داللة األصوات الصفريية وأثرها يف إضافة العناصر اجلمالية، 911احلروف هي )ص، س، ز(

من ديوان "كزهر  يف قصيدته "لوصف زهر اللوز" واملعاين األصيلة يف شعر الشاعر، وذلك من خالل قوله
  :اللوز أو أبعد"

  ،ين  ف  ع  س  ت   ار  ه  ة  األز  وع  س  و  اللوز، ال م   ر  ه  ز   ف  ص  و  ل
 .. سعفينوس  ي  ام  وال الق  

 الغة  ،ل الب  ي  اب  إىل أ ح   الم   الك  ين  ف  ط  خ  ي  س  
 ر  الغ ة  جت   والب  

 
   ج ر ح ه ،د   ومت   ىن  ع    امل

 هار  اع  ش  كمذكَّر  مي  لي على األ نثى م  
 اللوز يف لغيت أ ان ر  ه  كيف يشعُّ ز  

 دى؟وأان الصَّ 
 ت  ت  بـ  نـ   ائية  م   ة  ك  ح  ض  و ه و  الشفيف  ك  

 … الندى من خ ف ر   ان  ص  غ  على األ  

                                                           
 . 918. غزة: مركز رشاد الشوا. ص التشكيل اجلمايل يف الشعر الفلسطيين املعاصر. 9117العف، عبد اخلالق حممد.  911
./ الربكاوي. 11 -99جامعة القاهرة. ص –. القاهرة: مركز اللغة العربة النظام الصويت للغة العربية. 9111الشنربي، ، حامد بن أمحد.  911

9111 :719- 771. 
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 … و ه و  اخلفيف  كجملة  بيضاء  موسيقي ة  
 و ه و  الضعيف كلمح خاطرة  

 ت ط لُّ على أ صابعنا
 …ونكتبها س د ى

وَّن   ع ر  ال ي د   وهو الكثيف كبيت ش 
 .918ابحلروف   

 
حروف الصفري )س،  األول، أنَّ يتبني لنا عند حتليل قصيدة لوصف زهر اللوز وال سيما املقطع 

من عدد حروف املقطع الشعري. وهذه  %109( مرة، أي بنسبة 79ص، ز( قد تكررت يف هذا املقطع )
احلروف هي حروف مهموسة رخوة خترج من األعضاء بسهولة ويسر دون معاانة أو شدة يف نطقها، ومن 

ا عن حالة الشاعر النفسية املرحة من شأهنا أن تضفي على أذن السامع نغمة موسيقية هادئة، تعرب هب
خالل موضوع قصيدته أال وهو الوصف. فعملية تكرار احلروف الصفريية توحي ابلتماسك املتني بني شعور 

( مرات 1الشاعر والداللة اليت قصدها من الوصف. وكان حلرف السني النصيب األكرب يف الذكر، إذ جاء )
الت عدة ففي "موسوعة" دلَّ احلرف على اإلحاطة والشمول، وهو يف املقطوعة الشعرية، وهلذا احلرف دال

)تسعفين( واليت حتيلنا إىل مصدر اإلسعاف، واإلسعاف  أما يف كلمة يعين )االمتداد( أي: امتداد املعرفة.
سيخطفين(: حيث إن اخلطف يدل وكلمة )حيتاج إىل سرعة وحركة وانتباه وسرعة البديهة والقوة والصالبة. 

وكلمة )موسيقية( تدل على . ة القو ة، والغموض، والسرعة، واخلوف، واحلركة، واملسري، واالمتدادعلى عملي
على التأليف والتوزيع، أما يف كلمة )سدى( فإهنا دلت على الغور والذهاب، ولو تتبعنا حرف السني إىل 

د أيضا ورود األصوات وجن خخر القصيدة جند أنه يدور حول الدالالت العامة احلركية اليت أشران إليها.
 الصفريية يف املقطوعة الشعرية التالية من ديوان "حالة حصار"، حيث يقول فيها:

 محراء، فينا تواريخ   ع  نا تتجمَّ ه
  سوداء. لوال اخلطااي لكان الكتاب  

  لكانت   . لوال السراب  أصغر   س  املقدَّ 
  أقوى، وكان على الرمل   ى األنبياء  ط  خ  

 أقصر   إىل هللا   الطريق  
  ..أعماهلا األزلية األبدية   فلتكمل  

  : لوللظل   أما أان، فسأمهس  
  زحاما   أقلَّ  هذا املكان   كان اتريخ  

                                                           
 .71لبنان: رايض الريس للطباعة والنشر. ص كزهر اللوز أو أبعد.. 9118درويش، حممود.   918
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  يف مدائحنا للتضاريس   لكانت  
 .919 !.. أكثراحلور   شجر  

 
 %1،15بنسبة و  ( مرات71) صوات الصفريية قد تكررتيف هذه املقطوعة الشعرية جند أن األ 

اإلمجايل للمقطوعة، وابلنظر إىل صفات تلك احلروف اليت تتسم ابلسهولة والليونة  من عدد األصوات
والرخاوة عند النطق، إىل جانب النغمة املوسيقية اليت خترجها تلك األصوات واليت تشبه صوت الصفري، 

ذن، فعند النطق ابلكلمات اليت يتخللها تلك احلروف يكون هلا أتثري على خط الصوت الذي يقع يف األ
وهذا اخلط هو ذاك الصفري الذي تنتجه تلك احلروف. فحرف السني يف كلمة السراب انسب الكلمة اليت 
تشري إىل اخلداع وما ال حقيقة له على األرض، بعكس كلمة الرتاب اليت مبعىن أدمي األرض، فقد جاءت 

يت حتتوي على حرف التاء بدال من السني وأشارت إىل ما هو حقيقة على األرض. وكذلك الكلمات ال
الصاد وهي )أصغر، وأقصر( فهي أمساء تفضيل على وزن أفعل، وعند الرجوع إىل معانيهما جند أن الصغري 

اليسري والقليل، فاألوىل يف احلجم والثانية  ءيشري إىل الشيء اليسري والقليل، والقصري أيضا يشري إىل الشي
، وحرف الصوت بصفته الصفري الذي ينتج من خروج اهلواء يف املسافة، واملعىن املشرتك هو اليسري والقليل

بيسر وسهولة قد تناسب مع املعىن العام للكلمات. أما حرف الزاي الذي حتويه كلمة )زحاما( فهي تشري 
إىل التدافع والضيق يف مكان ما، وهذا يتطلب تنبيه اآلخرين وحتذيرهم من التدافع والضيق، واحلرف الذي 

هو احلرف الصفريي؛ لسهولة خروجه ووضوحه عند قرع األذن. وكذلك احلال يف  حذيرلتيناسب التنبيه وا
الكلمات األخرى يف املقطوعة الشعرية. ولو أخذان قصيدة أخرى للشاعر من ديوان "ال تعتذر عما فعلت" 

"خيتارين ، فمن تلك النماذج قوله يف قصيدة حاضرة فيها لوجدان تلك العالقة القوية بني األصوات واملعىن
 اإليقاع":

ر ق  يب   خي  ت ار ين اإليقاع ، ي ش 
ع  الكمان، ولست  عازف ه    أان ر ج 

 أان يف حضرة الذكرى
 صدى األشياء تنطق  يب

 …فأنطق  
 ك لَّما أصغيت  للحجر  استمعت  إىل

 هديل مي  ام ة  بيضاء  
 :تشه ق يب

ت ك  الصغ رى،  أ خي! أان أ خ 
ع    الكالم  فأ ذرف ابمسها د م 
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 وك لَّما أ ب صر ت  جذ ع  الز نـ ز خل ت  
،  على الطريق إىل الغمام 

 مسعت  قلب  األ م   
 :خيفق  يب

 م ط لَّق ٌة، مرأةٌ أ ان ا
 يز  الظالم  ها ز  ابمس    ن  فألع  

ت  مرا ة  على قمر    وك لَّما شاه د 
 رأيت  احلب  شيطاان  

لق  يب  :حي  م 
 أان ما زل ت  موجودا  

 ا تركت ك  كم    ود  ع  تـ   ولكن لن  
 لن تعود، ولن أ عود  

 فيكمل  اإليقاع  د و ر ت ه  
 .911...وي شر ق  يب

 
 %1حرفا، وهو ما نسبته  (71)جند يف القصيدة الشعرية السابقة أن عدد األصوات الصفريية بلغ  

من جمموع األصوات. وعند حتليل الكلمات اليت احتوت على تلك األصوات جند أنَّ هناك عالقة قوية 
ووثيقة بينها وبني معاين الكلمات ودالاللتها، فمن ذلك كلمة )صدى( اليت تعين رجع الصوت يرده جسم 

حرف الصاد جيد أن العالقة قوية  عاكس كاجلبل أو الكهف، واملتمعن يف صوت الصدى وبني صفة
بينهما، فصوت الصدى خيرج منه نغمة هادئة ورخوة انجتة عن االرتداد املعاكس، وهو يناسب صوت 
الصاد الصفريي الذي يتسم ابلسهولة والرخاوة يف النطق، والذي حيدث بدوره نغمة هادئة يف املسامع. 

األزيز هو الصوت الذي خيرج على وترية واحدة، وكذلك احلال مع صوت الزاي يف كلمة )زيز الظالم( و 
واملالحظ أن حرف الزاي يتسم ابخلفة والليونة والرخاوة عند النطق به، مما يؤدي عند خروجه إىل صوت 
الصفري، وبذلك فإن هناك عالقة قوية بني صفة حرف الزاي ومعىن كلمة زيز، فهما يشريان إىل خروج 

. أيضا جند يف كلمة )استمعت( املشتملة على حرف السني، إذ أن الصوت بسهولة ويسر حمداثن الصفري
معىن االستماع هو اإلنصات إىل املتحدث ابنتباه، وحرف السني الصفريي الذي حيدث نغمة خمتلفة يف 
األذن هو مبثابة تنبيه وحتذير للسامع إىل سياق الكالم الوارد، فالعالقة قوية بني معىن االستماع الذي حيتاج 

 نبيه وإنصات إىل القائل وبني حرف السني الذي يدل على التنبيه والتنويه والتحذير أيضا. إىل ت
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 األصوات املهموسة  داللة 3. 1 .2
وهي األصوات اليت ال هتتز معها األواتر الصوتية عند النطق هبا؛ النفراج الوتران عن بعضهما 

فيحدث الصوت املهموس. وهذه احلروف عشرة البعض، مما يسمح للهواء ابملرور من بينهما دون عائق، 
شعر درويش جند أن األصوات املهموسة قد  وابلرجوع إىل. 915جمموعة يف مجلة: "سكت فحثه شخص"

جند أن ذاك اهلمس الذي يشبه صوت الفراش وهي على رؤوس  جاءت بشكل كبري يف شعره، حيث
)مقهى وأنت مع اجلريدة( من  قصيدة األزهار خمرجة صوات صفرياي أتنس لسماعه األذن، قد تتكرر يف

ملر  اب، وهذه القصيدة تعرب عن احلالة الشعورية للشاعر أال وهي الشعور ديوان )كزهر اللوز أو أبعد(
 :فيها نشرا  واالنبساط، وهذه الشعور يكون يف حالة املد  والوصف والغزل. فيقول الشاعرواال

 سٌ ال  ج   ة  د  ي  ر  اجل   ع  مقهى  وأ نت  م  
ت  و  ال،   غٌ ار  ف   ك  س  أ  د ك. ن ص ف  ك  ح  ل س 
 ...ا الثاينه  ف  ص   ن  أل  س  مت   م  والشَّ 

 ر  تـ   اج  ج  الزُّ  ف  ل  خ   ن  وم  
 
  اة  ش  ى امل

 
 نيع  ر  س  امل

 :تلك ب  ي  ات الغ  ف  ى ص  د  إح  )وال تـ ر ى 
 (ى ولكن ال تـ ر ىر  ت  

 ه  ح رُّ أ يُـّ  ت  كم أ ن  
 
 س  ن  ا امل

 
 !ىه  ق  يُّ يف امل

 فيك، ة  ج  ن  م  ى أ ثـ ر  الك  ر  ٌد يـ  ال أ ح  ف  
،اب  ي  ك  أو غ  ور  ض  ق  يف ح  ل  م  ال أ ح ٌد حي     ك 

 رت  ظ  ن   ك إن  اب  ب  أ و يدق  ق  يف ض  
 ....اه  ام  أ م   ت  ر  س  ك  إىل فتاة  وان  

 كم أنت ح رُّ يف إدارة شأنك الشخصي   
 يف هذا الزحام بال رقيب منك أ و

 !من قارئ
 ما تشاء، إخلع   ك  ع بنفس  ن  فاص  

، فأنتاء  ذ  ك أو ح  يص  م  ق    ك إن أ ردت 
 ك  ك، ليس المس   ال  ي  منسيُّ وح ري يف خ  

 ك  ههنا ع م ٌل ضروريي. تكونه  أ و لوج  
 كما تكون.... فال صديق  وال ع د وَّ 

  هنا يراقب ذكرايت ك  
را  ملن تركتك يف املقهى  فالتمس  ع ذ 
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 اجلديدة  ألنك مل تالحظ ق صَّة  الشَّع ر  
 والفراشات  اليت رقصت  على غمَّاز تـ ي ها

،  والتمس  عذرا  ملن طلب ا غتيالك 
 ذات يوم  ال لشيء  ... بل ألنك مل

تـ ب ت   ت  بنجمة ... وك   مت  ت  يوم ارت طم 
 ....أوىل األغنيات حبربها

، وأ نت مع اجلريدة جالسٌ   مقهى 
 قي الركن منسي ا ، فال أ حد ي هني

 الصايف،مزاج ك  
ٌد ي فكر  ابغتيالك    وال أ ح 

 .911كم أنت منسيي وح ري يف خيالك!
 

أتيت هذه القصيدة لرتسم لنا تلك اللوحة الفنية اجلميلة اليت تعرب عن حالة الشاعر الشعورية، وما  
و وصلت إليه نفسه يف اخللود إىل النفس وقراءة اخليال الكامن فيها، دون تشويه أو تضييق أو تعكري لصف

اخلواطر، هذه احلالة تقع ضمن الوصف واالقرتاب من العامل الداخلي، والبعد عن اآلخرين، وهي أشبه 
ابخللوة اليت يلجأ إليها الصويف لالرتقاء إىل أمسى الدرجات، والكتساب اإلهلام والكشف عن البصرية 

من النفوس  وقريبة   سلسلة   شفافة   رقيقة   واحلجب. هذا الوصف يف تلك اللوحة الفنية حيتاج إىل معان  
واألفئدة، واأللفاظ اليت تعرب عنها تلك املعاين يتناسب معها األصوات املهموسة واخلفيفة والرخوة ذات 

( 797الظل اخلفيف عند النطق هبا، وقد وجد الباحث أن األصوات املهموسة قد تكررت يف القصيدة )
ت تعزز املشاعر الرقيقة املرهفة لدى الشاعر، كما من عدد احلروف. وهذه األصوا %7507مرة، أي بنسبة 

أن الساللسة يف عملية النطق له داللة على سياق القصيدة ومضموهنا، وهو غلبة اهلدوء والسكينة على 
 الشاعر أثناء كتابته القصيدة.

  
 %101( مرة، أي بنسبة 15وقد الحظ الباحث كثرة ورود صوت التاء، إذ تكرر يف القصيدة )

احلروف الواردة يف القصيدة. وهذا الصوت مهموس مرقق انفجاري، وهو صوت يالئم موضوع  من عدد
الوصف والغزل، كما أنه أييت يف التعبري عن املؤنث أي يف التعبري عن األنثى اليت يتناسب معها الرقة 

ما الءمت والنعومة، فهي تالئم بصوهتا وتكرارها اهلادر ما يعرتي النفس من معاين الغضب والشدة، ك
من اإليقاعات الصوتية املالئمة للنفس البشرية اهلائجة. هلذا فان  مهسات العشاق واحملبني، وتضفي جو ا  
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صوت التاء يالئم معظم املوضوعات الشعرية اليت تناوهلا شعراء العربية، وتناسب النفس البشرية يف هدوئها 
 .العامالسياق الشعري  معىن لومتردها. فصوت التاء هنا يدل على النعومة والرقة كما د

 
يكرر األصوات املهموسة بصورة الفتة للنظر،  ه، جند أنأيضا تموإىل مجال توظيف الشاعر للصوا

تستوجب من القارئ والسامع االنتباه والوقوف على ما أراده الشاعر  بالغيةوهذه األصوات هلا دالالت 
، وعلينا أن نبحث عنها ونتلمَّسها ابللغة الشاعرية ، وكأنه أراد بذلك أن يوصل رسالةومضامني   من معان  
 يف قصيدته )أنزل هنا، واآلن( من ديوانه )ال تعتذر عما فعلت(: من ذلك قوله. فيف شعره

ت ف ي ك  قـ بـ ر ك   ، هنا، واآلن، عن ك   أنزل 
ر ك  فـ ر ص ة  أخرى لرتميم احلكاية    وأعط  ع م 

 ليس ك لُّ احل ب   موات  
 اغرتااب  مزمن اليست  األرض  

 فلرمبا جاءت مناسبٌة، فتنسى
ع ة  الع س ل القدمي، كأن  حتبَّ   ل س 

 وأ نت  ال تدري فتاة  ال حتب ك  
، دون أن تدري ملاذا  أو حتبُّك 

 .. ال حتبُّك  أو حتبُّك  
ت ن ٌد إىل د ر ج  أو حتسَّ وأنت م س 
 أبنك كنت  غريك يف الثنائيات

 فاخرج من ))أان(( ك  إىل سواك  
 ومن ر ؤ اك  إىل خ ط اك  

 وم دَّ جسر ك  عالي ا،
 فالالمكان  ه و  املكيدة ،

، ر ك   والبـ ع وض  على السياج  حي  كُّ ظ ه 
 !قد تذكَّرك  البـ ع وضة  ابحلياة  

 فجر  ب  اآلن  احلياة  لكي ت د ر  بك  احلياة  
 على احلياة ،

 وخف  ف الذكرى عن األ نثى
 وأ ن ز ل  

 ها هنا
 واآلن

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



117 
 

!… ن كتفيك  ع   .911قـ بـ ر ك 
 

هذه القصيدة اليت حتمل يف طياهتا بليغ العبارة واملعىن، تدعو إىل التفاؤل واألمل ابالستمرار حنو  
على وجهه حيمل خيمته أينما حلَّ وارحتل اليت هي   احلرية واحلياة، فبعد أن أصبح الالجئ الفلسطيين هائما  

منه، جاء الشاعر بلغة األم احلنون ولغة الشاعر العاطفي خياطب أولئك الذين ذاقوا  ال مفرَّ  الذي كالكفن
احلياة ليست جمرد  ذلك ال يعين االنتهاء والتوقف عن احلياة؛ ألنَّ  مرارة الغربة والبعد عن األهل والوطن أبنَّ 

 مكان أو وطن أو شخص أو قضية مبوهتا أو ابلبعد عنها تنتهي احلياة وتذهب معها السعادة والفر ، بل إنَّ 
احلياة هي اليت نعيشها يف ذاتنا ونتشارك فيها مع اآلخرين، وهي اليت نرمسها بريشاتنا ونضع أجبدايهتا مبداد 

 احلياة  حياٌة.  أقالمنا، فعلينا أن نعيش احلياة لندرك أنَّ 
  

األصوات املهموسة كان هلا  لقد جاءت أنغام أصوات القصيدة مالءمة ملضموهنا، فنجد أنَّ 
من عدد  %7807ت بنسبة ، وكان( موضعا يف القصيدة19، وقد وردت يف )يف القصيدة ابرزٌ  حضورٌ 

( مرات، 1واخلاء ) ( مرة،91( مرة، والتاء )91( مرة، والكاف )77، حيث جاء صوت السني )األصوات
( مرات، ومل يرد لصوات الشني والصاد أي 1( مرة، والثاء مراتن، واهلاء )71( مرة، واحلاء )77والفاء )

حضور يف القصيدة. وهذا التحليل يبني لنا أن الشاعر قد استخدم األصوات املهموسة اليت ال حتتاج إىل 
لرقيقة اهلادئة، واملداعبة اخلفيفة واللطيفة كمن حياكي ضغط وانفعال وشدة يف نطقها؛ ليعرب هبا عن املعاين ا

طفال صغريا ايفعا، أو يغازل حمبوبة رشيقة أمامه، وذلك برحابة صدر وسعة أفق وإدراك حبال املخاطبني.  
( 71كما الحظ الباحث أن الشاعر قد استخدم األصوات احللقية )احلاء، والعني( يف القصيدة، بواقع )

الصواتن أيضا من األصوات السهلة واملرنة والرخوة يف عملية نطقها،  نمرة للعني، وهذا( 79مرة للحاء، و)
وهو ما تعرب عن حالة الشاعر الشعورية. فكان الشاعر موفقا يف اختيار حروف ألفاظه يف ما أراده من 

 معان ودالالت يكمن خلفها سر احلرية واحلياة.
 

هي غلبة صوت الكاف على القصيدة، إذا جاء وكانت املالحظة اليت لفتت انتباه الباحث  
من عدد األصوات الواردة يف القصيدة. وهذا الصوت من األصوات  %108( مرة، أي بنسبة 91)

الشاعر يهمس يف أذن  له داللتان: األوىل أنه ينبه السامع إىل الكالم، وكأنَّ و  ،املهموسة والشديدة االنفجار
ا انتبه إىل الشاعر وقع عليه الكالم بشدة وقوة، وهذا التدرج يف اخلطاب السامع لينتبه إىل ما يقوله، فإذا م

هذا احلرف حيمل  الشاعر والقارئ أو السامع، والداللة الثانية: هي أنَّ  ما بنيمن شأنه أن يوثق العالقة 
ك، ه املقصود من اخلطاب كقول )رؤاالقارئ أو السامع يستشعر أبنَّ  أيضا التضداد يف املعىن، أي أنَّ 

                                                           
 . 91. ص 9111درويش.  911

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



118 
 

احلياة  املقصود هو اآلخر كقول )سواك(، وكأن الشاعر أراد من ذلك أنَّ  وخطاك(، وكذلك يستشعر أبنَّ 
 حنيا احلياة. تلك املفارقة يف املعىن ال قيمة هلا إذا أردان أن   هي شعور بينك وبني اآلخر، وأنَّ 

 
اليت تشري إىل قوة العالقة  وإذا انتقلنا إىل ديوانه "حالة حصار" جند أنه مليء ابألصوات املهموسة

 بني األصوات واملعاين اليت حتملها األلفاظ، فمن ذلك قوله يف إحدى مقطوعات الديوان:
  ل وا،خ  اد   الع تبات   ىعل ون  أ يُّها الواقف  

  ة  العربيَّة  و  ه  ا الق  ن  ع  وا م  ب  ر  واش  
  .م  ب شٌر مثلناك  نَّ ون أب  ر  ع  ش  ت   د  ق  

  !وت  ي  البـ   ات  ب  تـ  ع   ىعل ون  ف  اق  ا الو  ه  أ يُـّ 
  ا،ن  ات  اح  ب  ص   ن  وا م  ج  ر  خ  ا
  أ ننا إىل نُّ ئ  م  ط  ن  

 .917!ب شٌر مثلكم  

 
 %71،5حرفا، وبنسبة  (91ة، وقد بلغت )جند يف هذه القطعة الشعرية تكرار احلروف املهموس 

من العدد اإلمجايل حلروف القطعة. والناظر فيها جيد أن الشاعر قد بدأها بقوله أيها وهي خطاب موجه 
ألشخاص خمصوصني، وهذا اخلطاب جاء أبسلوب هادئ دون انفعال كما أشار إىل ذلك ورود األصوات 

وجيه اخلطاب إىل املخاطبني. فناسب صوت املهموسة اليت تدل على اخلفة واللطافة وعدم االنفعال أثناء ت
اهلمس أسلوب خطاب الشاعر املبدوء أبيها اليت تشري إىل تنبيه املخاطب حنو القائل، فمجيء اهلمس بعد 
طلب االستماع واإلنصات واالنتباه يدل على أن احلديث الذي سوف يتلى يف منتهى األمهية واجلدية، 

اليت تتحدث عن خطاب الشاعر للمحتل الصهيوين احملاصر للشعب وهذا ما يوافق املعىن العام للقصيدة 
الفلسطيين، وكأن الشاعر هنا يستخدم أسلوب السلم يف إهناء هذا احلصار اجلائر مبخاطبته للمحتل 

 الصهيوين.
 
 األصوات املفخمةداللة  3. 1. 3

اخللف ابجتاه احلائط  وهي األصوات اليت يرتفع اللسان عند نطقها ابجتاه احلنك اللني، وحتركه إىل
. فمن النماذج اليت وردت 919اخللفي للحلق. وهذه احلروف هي )ص، ض، ط، ظ، خ، غ، ق، ل، ر(.

جند الشاعر قد  يف شعر درويش قوله يف قصيدة "مل ينتظر أحدا" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد"، حيث
لتشكل لوحة فنية إبداعية؛ تعرب عن عواطفه الصادقة ومكنوانته  املفخمة؛ استخدم حزمة من األصوات
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جند الشاعر يوجه خطابه إىل اجملهول الغائب، ويستخدم فيها أصواات تناسب  هذه الداخلية، ففي قصيدته
 ذلك اجملهول. فيقول: 

  ينتظر أ حدا ،مل
 ومل يشعر بنقص  يف الوجود ،
ٌر رماديي كمعطفه،  أمامه نـ ه 

و  ون ور  الش  مس ميأل قلب ه  ابلصَّح 
  واألشجار  عاليةٌ 

،  ومل يشعر بنقص  يف املكان 
 املقعد  اخلشيبي، قهوت ه ، وكأس  املاء  

 والغرابء ، واألشياء  يف املقهى
، ي 

 كما ه 
، وعاملٌ  ا: أ خبار  أمس   واجلرائد  ذاهت 

  يطفو على القتلى كعادت ه  
ع ر  حباجت ه  إىل أ مل    ليؤن سه  ومل ي ش 

 يف الصحراء   كأن  خيضوضر  اجملهول  
 أو يشتاق  ذئٌب ما إىل جيتارة ،

 مل ينتظر شيئا ، وال حىت مفاجأة ،
 فلن يـ ق و ى على التكرار... أعرف  

 - خخر املشوار م ن ذ  اخلطوة األوىل
، -يقول لنفسه   مل أ بتع د  عن عامل 

 عامل   ن  أقرتب  م   مل  
 ص  ق  نـ  ب   ر  ع  ش  ي   ومل   دا ..أ ح   ر  ظ  ت  نـ  يـ   مل  

 ضيف ه  امللكيَّ،يف  م  ر  اخل   ال  ا ز  م  ه. ف  ر  اع  ش  يف م  
 ة  ض  ه  النـَّ  ر  ص  ع   إليه   يد  ع  يـ غ ريه  مبوسيقى ت  

 ق فى ابلكواكب  ع   ... والش   يب  ه  الذَّ 
 واملدى ر  امل

  ر  ه  النـَّ  ينتظر أ حدا  أمام   مل  
 يَّ ر  و  ر الدَّ اه  أ ص   نتظار  ايف الال 
 - قال -ا  ر  ه  نـ   ن  و  ك  أ   نتظار  ايف الال 

 ي، والس  ف  و على نـ  س  ال أ ق  
 و على أحد ،س  أ ق  
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 :   اد  ال ف  ؤ  س   ن  و م  جن   وأ  
 ماذا تريد

 .911ماذا تريد؟
 

فال تدرك مدلوالته وال مقاصد الشاعر من  ،سابق   افتتح الشاعر النص بضمري ال يعود على مذكور  
يف: )ينتظر، ويشعر( والضمري  كما  من الضمري املسترت  أتيتاصطناعه، إذ يواجهنا يف هذه القصيدة أشكاال  

هل يقرتب الشاعر من ذاته أم  !يف: )أمامه، وقلبه، ومعطفه( فمن هو الذي مل ينتظر أحدا؟ كما  الظاهر
هذه الصورة اليت يعتريها الغموض والتأويل؛ لتعرب عن  !جسدته حالته؟ الذي اآلخرنسان يقرتب من اإل

حالة الشاعر الشعورية اليت حتتاج إىل مقابل ذلك أصواات جتسد تلك احلالة وتعرب عنها بوضو  كامل. 
من عدد احلروف الواردة  %8( مرة، أي بنسبة 11صوت الراء قد تكرر فيها ) أنَّ  جندوبتحليل القصيدة 

يدة، وهذا الصوت يتصف ابجلهر والتوسط بني الشدة والرخاوة، إضافة إىل أنه قد يقبل التفخيم يف القص
والرتقيق، وهذا التوازن يف الصفات قد انسب سياق القصيدة الذي جاء اترة يعرب عن اجملهول الغائب  

له :)ال أقسو على ومل يشعر بنقص يف الوجود(، واترة يعرب عن الشاعر نفسه كقو  -كقوله: )مل ينتظر أحدا  
األان )ماذا تريد؟(. فهذا التناوب بني  -وأجنو من سؤال فاد : ماذا تريد -أقسو على أحد -نفسي، وال

الصفة اليت يتميز هبا حرف الراء عن غريه من احلروف  كان صوت الراء متناسبا معه وموافقا له. ولعلَّ   و(واهل
الشاعر يريد من إيراد ذلك احلرف الرتكيز  فق، وكأنَّ هي صفة التكرار، وهذا التكرار يبعث الصدى يف األ

؛ ملا يف صوت الراء من وقع مرات ومرات بعدد ترداد الصوت الناتج عن التكرار واالنتباه والنظر والتأمل
 .عند تكراره على األذن وشديد قوي

 
على أذن السامع، وهي األصوات  كبريٌ   وأتثريٌ  ز الشاعر صوت الراء أبصوات أخرى هلا قوةٌ وقد عزَّ 

 %75( مرات، أي بنسبة 715املفخمة، حيث جاءت تلك األصوات مكررة يف القصيدة ما يقرب من )
من نسبة احلروف األخرى، وهذه األصوات مبا تتسم به من صفات التفخيم واالستعالء والطباق وما بني 

يتسم ابلوصف والفخر، إذ جاء سياق القصيدة الشدة والرخاوة، هلا أثرها على داللة النص الشعري الذي 
اهتا اجملهول والغموض مناسبا لتلك األصوات اليت تزيد من عملية التأثر والتأثري بني الشعرية اليت حتمل يف طيَّ 

الشاعر والنص من انحية، وبني مقصد الشاعر ومراده وبني السامع أو القارئ من جهة أخرى، وهذا 
أيضا جند من الشواهد على داللة داعية يف أفق السامع أو القارئ وخياله. السياق خيلق صورة فنية إب

 األصوات املفخمة قوله يف قصيدة "يل حكمة احملكوم ابإلعدام" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
ة  احملكوم ابإلعدام   م  ك   :يل   ح 
 ال أشياء  أملك ها لتملكين،
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 :كتبت  وصيَّيت بدمي
 "ان  أ غنييتث ق وا ابملاء اي س كَّ "

ت  م ض ر جا  وم تـ وَّجا  بغدي  ...و من 
ت  أبنَّ قـ    ر  بـ  ك  أ   ض  ر  األ   ب  ل  ح ل م 

 ا،ه  ت  ط  ي  ر  خ   ن  م  
نـ ق يتا و م  ه  ااي  ر  ح  من م  ض  وأ و    .ش 

 ين  ذ  اء أتخ  ض  ي  بـ   و مه ت  بغيمة  
 إىل أ على

ه ٌد، والر  ين  كأنَـّ   .يت  ح  ن  يح  أ ج   ه د 
 ين  ظ  ق  ، أ يـ  ر  ج  الف   وعند  

 الليلي    ارس  احل   اء  د  ن  
 :يت  غ  ي ومن ل  من ح ل م  

ت ة  أخرى، يـ   ستحيا م 
 فـ ع د  ل  يف وصيت  ك  األخرية ،

 اثنية   قد أتجَّل موعد  اإلعدام  
 : إىل مىت؟سألت  

 أكثـ ر   وت  م  ت  ر ل  ظ  ت  قال: انـ  
: ال أ    ينك  ل  م  ت  ا ل  ه  ك  ل  م  أ   اء  ي  ش  قـ ل ت 

 :كتبت  وصيَّيت بدمي
 ث ق وا ابملاء"

 .911"اي س كَّان أغنييت
 

يف هذه القصيدة يتكلم الشاعر عن حال الشعب الفلسطيين الذي ال ميلك حول وال قوة يف تقرير  
مصريه وشؤونه اخلاصة، كما هو احلال فيمن ح كم عليه ابإلعدام وينتظر حلظة تطبيق احلكم، فال شيء 

وهذا املعىن العام الذي صوره الشاعر يف قضية احملكوم عليه  هناك ميلكه كي خيسره فال ينتظر إال  املوت.
ابإلعدام معربا عن حال الشعب الفلسطيين، فهو يف حصار وتضييق ومنع من التنقل وحرمان من ممارسة 

صوات احلرايت وغريها من أساسيات احلياة الرئيسة. وابلنظر إىل األصوات الواردة يف القصيدة جند أن األ
من عدد األصوات جمتمعة، إذ ال جند سطرا شعراي إال وقد  %78،1مرة، وبنسبة  (11دت )املفخمة قد ور 

ورد فيه صوات مفخما، وابلرجوع إىل صفات تلك األصوات املفخمة يتبني أهنا تتسم ابالستعالء والطباق 
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صوت  أن دوالتفخيم وما بني الشدة والرخاوة، وهذا يتناسب مع اجلو العام للقصيدة. فمن تلك النماذج جن
تكرر يف مثانية مواضع، من ذلك وروده يف كلمة )ثقوا( وهي فعل أمر من وثق أي ائتمن  قد القاف

وصدَّق، وصوت القاف املفخم الشديد يتناسب ومعىن الكلمة اليت تدل على القوة واإلحكام يف قبول 
الواردة صوت الضاد الذي الرأي، فالعالقة بني الصوت واملعىن عالقة قريبة وقوية. وكذلك من األصوات 

تكرر أربعة مرات، من ذلك وروده يف كلمة )مضرَّجا( وهي من الفعل )ض ر ج ( أي صبغه ابللون، ولطَّخه، 
وجاءت يف القصيدة اسم مفعول ليدل على وقوع احلدث ومتامه، وصوت الضاد الذي حيمل صفات 

إىل تغيري الشيء من حال إىل حال، إذ أن  التفخيم والقوة واالستعالء يتناسب مع معىن الكلمة اليت تشري
التغيري حيتاج إىل قوة تدفعه ومتك  نه من التغيري والتحويل. أيضا جند العالقة قوية ووثيقة بني صوت اخلاء 
ومدلول اللفظ كما هو احلال يف كلمة )خريطتها( واخلريطة هو ما ي رسم عليه الكرة األرضية، والشاعر هنا 

صد هيكلها وحجمها الكبري واملتسع، وهذا املعىن حيتاج إىل أصوات تعرب عن ال يقصد ذلك وإمنا ق
حجمها وكربها وسعتها، فكانت األصوات املفخمة مناسبة لذلك، فقد ورد يف الكلمة ثالثة أصوات 
مفخمة وهي )اخلاء، والراء، والطاء( إذ محلت تلك األصوات على ما فيها من صفات القوة والتفخيم 

ملعىن واملدلول الذي جاء به لفظ اخلريطة. وهذا يدل على العالقة الوطيدة بني املعىن واألصوات واالستعالء ا
املكونة للكلمة. واملتتبع أللفاظ القصيدة جيد أهنا مليئة ابألصوات املفخمة اليت تؤكد على العالقة بني 

وان )حالة حصار( لوجدان فيه أيضا األصوات املكونة هلا ومعانيها ودالاللتها يف السياق. ولو انتقلنا إىل دي
الكثري من املقاطع الشعرية اليت جاءت األصوات املفخمة فيها معربة عن معناها ومضموهنا، فمن ذلك 

 قوله:
، البصرية ، والربق    الوميض 

 قيد  الت شاب ه ...
 عمَّا قليل  سأعرف  إن  كان هذا 

 هو الوحيُّ...
 أو يعرف  األصدقاء  احلميمون  

،أنَّ   القصيدة  مرَّت 
 .918وأودت  بشاعر ها

 
ي الحظ يف بداية القصيدة أنَّ الشاعر استخدم ثالثة ألفاظ احتوت مجيعها على إحدى حروف  

التفخيم وهي: )الوميض، والبصرية، والربق( حيث احتوت على: )الضاد، والصاد، والقاف( وابلرجوع إىل 
ك ار وخيتفي بقوة، والبصرية قوة اإلد ي يظهر فجأةمعىن كل واحدة منها جند أن الوميض هو الضوء الذ

نفجار كهرابئي يف السماء. اء فجأة وخيتفي إثر اوالفطنة، أما الربق فهو أيضا الضوء الذي يلمع يف السم
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وابلنظر إىل املعىن املشرتك بينهما جند أن اجلامع بينها هو عملية حدوثها وتكوينها الذي حيتاج إىل قوة 
النبعاثها، فالوميض والربق حيتاج إىل شحنات كهرابئية كبرية وقوية جدا حىت يتم  وشدة وطاقة كبرية

تكوينها، أو أن تكوين الوميض والربق انتج عن تلك الشحنات الكبرية والقوية. وكذلك البصرية ال أتيت إال 
ون البصرية بعد جهد كبري وتدريب مستمر وإعمال للعقل، أي حيتاج إىل طاقة داخلية كبرية جدا حىت تتك

لدى اإلنسان. ومن خالل هذه املعاين العامة لتلك األلفاظ وما احتوت عليه من أصوات مفخمة ومطبقة 
جند تلك العالقة القوية بني داللة األصوات ومعانيها، فكلما كانت األصوات قوية وشديدة ومفخمة كانت 

اظر لتلك القصيدة جيد فيها الكثري من األلفاظ تدل على معان  فيها إشارات القوة والشدة والغلظة. والن
من عدد األصوات األخرى.  %71،1موضعا، وكانت بنسبة  (71خمة، حيث جاءت يف )األصوات املف

وبتحليل تلك األصوات يف األلفاظ اليت جاءت فيها جند فيها قوة الربط والعالقة بينها وبني معاين تلك 
 األلفاظ.

 
 نفجاريةداللة األصوات اال 3. 1 .4

يطلق عليها )أصوات الشدَّة(: وهي األصوات اليت يغلق فيها أعضاء النطق جمرى اهلواء غلقا  
ا يعقبه انفجار، وتسمى األصوات االنفجارية، وهي: )أ، ب، ت، ج، د، ض، ط، ق، ك( . 919حمكم 

ملقاوم ا همن بديع شعر وخري ما ميثل هذه األصوات يف شعر درويش، قوله يف قصيدة )يف القدس( اليت تعترب 
وروحه املعنوية العالية اليت ترىب  ،هذه القصيدة الشعرية اليت عربَّ فيها الشاعر عن اهلوية الفلسطينيةفئر، اوالث

يف نفوس العرب واملسلمني  كثرية  ومعان دالالت إىل تشري (حتمل اسم )يف القدس ي، وهصغرهعليها منذ 
نا يف هذا املقام ندرس اجلانب الصويت هلا؛ لنرى ، يستدل عليها من السياق العام للقصيدة، كما أنعامة

 تلك الدالالت من خالهلا، فيقول فيها:
 ،  يف القدس، أ عين داخل  السُّور القدمي 

 ىر  ك  أ سري  من ز م ن  إىل ز م ن  بال ذ  
 ون  م  س  ت  ق  اء  هناك يـ  ي  ب  األن   ت صو  ب ين. فإنَّ 

 اء  م  ون إىل السَّ د  ع  ص  اتريخ  املقدَّس... ي  
 ويرجعون أ قلَّ إحباطا  وحزان ، فاحملبَّة  

 .ة  ن  يـ  إىل املد   ان  م  وقاد   والسالم م ق دَّس ان  
: كيف ق  و  ي فـ  ش  أ م   كنت   س 

ج  ر  وأ ه   م ن ح د 
 يف ح ج ر ؟ ء  و  الضَّ  الم  خيتلف الرُّواة  على ك  

شحيح  الضَّ  ؟ر  ع  احل  ل  د  ن  تـ   ء  و  أ م ن  ح ج ر    وب 
 ي. الام  ن  ق يف م  ل  مح   ي. أ  م  و  يف نـ   ري  س  أ  
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 دا  ورائي. ال أرى أ حدا  أمامي.ح  ى أ  ر  أ  
. أ  خ  ي. أ  ش  ك لُّ هذا الضوء  يل. أ م    ري  ط  فُّ

 ي يف التَّج ل  ي. تنب ت  ري   غ   ر  يـ  مث أ ص  
 الكلمات  كاألعشاب من فم أشعيا

 ."إن  مل تـ ؤ منوا لن أت  م ن وا"الن  ب وي  : 
ي. وج ر حي و ر د ةٌ أ مشي كأين   واحٌد   غري 

 بيضاء  إجنيليٌَّة. ويداي  مثل محامتـ ني   
. ل  قان وحتمالن األرض   على الصليب حت 

ي يف  ال أمشي، أ طري ، أ صري  غ ري 
 التجل  ي. ال مكان  و ال زمان . فمن أ ان؟

 أ ان ال أان يف حضرة املعراج. لكين   
د ه ، كان النيب  حمم  دٌ  : و ح   أ فك  ر 

 "وماذا بعد؟"يتكل  م  العربيَّة  الف ص ح ى. 
 ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندي ٌة:

؟  ه و  أ نت  اثنية ؟ أ مل أ قتل ك 
، مثلك، أن أ موت  .911قلت: قـ تـ ل تين... ونسيت 

 
حتمل هذه القصيدة دالالت لغوية وإشارات سياقية تلمح إىل تصوير فاجعة القدس منذ زمن بعيد  

احملتل )الدخيل و  ()الفلسطينيون أشارت القصدة إىل جوهر الصراع بني أصحاب احلقإىل وقتنا هذا، فقد 
على مدينة القدس؛ وذلك ملكانتها الدينية وبعدها احلضاري والتارخيي. فإليها قدم األنبياء ودعوا  (الصهيوين

– كانت للنيب  ليتفيها إىل احلب والسالم، وقد أثبت الشاعر هوية القدس العربية من خالل حادثة املعراج ا
يف  ذكرها من املسجد األقصى ليال إىل السماوات العلى. وهذه داللة دينية جاء -صلى هللا عليه وسلم

؛ لذلك فإن القدس هي عربية إسالمية. ابإلضافة إىل اإلشارات النبوية يف األحاديثة الشريفة القرخن الكرمي
ويريد أن يقتلع هوية القدس من القلوب، من خالل مث يشري الشاعر إىل احملتل الغاصب الذي جاء فجأة 

فصلها عن العامل العريب واإلسالمي، كما هو احلاصل اليوم، غري أن ثبات الفلسطيين حال دون حتقيق 
ذلك، فهو مرابط على أرضه ومتمسك هبا. كما أشار الشاعر إىل ذلك بقوله: )صاحت فجأة 

 لتين ... ونسيت، مثلك، أن أموت(.هو أنت اثنية ؟ أمل أقتلك؟/ قلت: قت جندية:/
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أما الدالالت الصوتية اليت حتملها هذه القصيدة، فقد قام الباحث بتحليل القصيدة صوتيا؛  
من خالل التحليل الصويت تبني و للوقوف على داللة األصوات يف إبراز املعاين وإظهار البالغة فيها. 

رة واضحة يف القصيدة، حيث بلغ عدد مرات تكرارها وإشا اابرز  الألصوات االنفجارية حضور  للباحث أنَّ 
من نسبة األصوات الورادة فيها. وتتمتع األصوات االنفجارية بصفة الشدة  %95( مرة، أي بنسبة 991)

والقوة عند عملية النطق؛ لذلك فإهنا تعد من األصوات املهمة يف اللغة العربية. أما األثر الداليل لتلك 
وداللة سياقية تعتمد على السياق العام للقصيدة،  معنواي اإن لكل صوت منها أثر األصوات يف القصيدة، ف

الحظ فصوت الباء مثال الذي جاء يف القصيدة مثل: )تصوبين، وتنبت، واألعشاب، والنبوي، وبيضاء( ي  
اس أهنا جتنح لألمل والتفاؤل واالستمرارية، وهذا ما دل عليه سياق القصيدة الذي جاء معربا عن اإلحس

ابألمل والتفاؤل هبوية القدس العربية واإلسالمية، فناسب صوت الباء الشديد اجملهور املرقق السياق العام 
ذه األصوات للقصيدة. ومن األصوات أيضا جند التاء مثل: )التجلي، وحتلقان، وحتمالن، وتنبت...( ه

مئنا إىل ما يشري إليه من عروبة ة النفسية لدى الشاعر؛ وذلك ألن الشاعر كان مطتوحي ابهلدوء والسكين
القدس وإسالميتها، وهي داللة على السالم واحملبة اليت حتملها القدس للعامل. ومن األصوات أيضا الشديدة 
والقوية هو صوت الدال، وقد جاء يف القصيدة يف أكثر من موضع مثل: )القدس، قادمان، وردة، يداي، 

واحلب والوفاء والنقاء، فالقدس رمز الطهر، وحممد رمز العروبة  الطهر حممد...( هذه الكلمات حتمل معاين
واإلسالم، وقادمان رمز الوفاء، ويداي رمز النقاء، فهذه الكلمات وما توحي إليه من دالالت، تتناسب مع 

 صوت الدال الشديد اجملهور على تلك املعاين اليت محلتها األلفاظ السابقة.  سياق القصيدة العام. فدلَّ 
 

منهما يف  ر كلُّ ا الحظ الباحث يف القصيدة تكرار أصوات الغنة )امليم، النون( حيث تكرَّ كم
لكل منهما من نسبة األصوات الواردة يف القصيدة. وهذان  %805( مرة، أي بنسبة 15القصيدة )

فالكلمات  -كما سيأيت- الصواتن اللذان يتمتعان بصفة الغنة واجلهر والرنني هلما داللة معنوية يف القصيدة
اليت تشتمل على صوت امليم الواردة يف القصيدة مثل: )احملبة، والسالم، واملقدس، وحممد، ومحامتني، 
واملعراج...( كلها ألفاظ تشري إىل احلب والسالم والطهارة والنقاوة، وهذه الدالالت يتناسب معها الصوت 

ابإلضافة إىل املد  والثناء الذي يشري إليه الشاعر اهلادئ الرنني واملغىن؛ للتعبري عن حالة اهلدوء والسكينة، 
ملدينة القدس )مدينة السالم(. وأما األلفاظ اليت جاء فيها صوت النون مثل: )زمن، واألنبياء، وهناك، 
وزمان، واثنية، ومنحدر( فهي تدل على الوقت والزمن الغابر، وداللة ذلك إشارة إىل البعد التارخيي القدمي 

ابألنبياء منذ القدم، فهي مهبط األنبياء ومعراج  ةٌ وهويتها العربية واإلسالمية، فالقدس مرتبطملدينة القدس 
لذلك ربط الشاعر مدينة القدس ابملاضي؛ للتأكيد على أصالة  ؛-صلى هللا عليه وسلم– الرسول حممد

لداللة املعنوية مدينة القدس وماضيها العريب واإلسالمي، والتاريخ يشهد بذلك. فناسبت تلك األصوات ا
 للقصيدة كما يفهم من السياق العام هلا.
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عناصر اجلمال  هافي جتلىالشاعر صورا فنية  هااليت رسم في  "حالة حصار" وإذا انتقلنا إىل ديوان
الشاعر اجملرد ابحملسوس وأعمل فيها احلركة واالستمرارية يف احلدث  يهادمج فإذ واإلبداع والتفوق، 

القصيدة تستمد مفرداهتا وصورها وألواهنا من قلب الواقع الدامي ومن ساحة املعركة وهذه واملواجهة. 
املشتعلة ابلنار واملوت. ومن هنا أتيت القيمة األوىل واألهم هلذا النوع من الشعر النضايل اإلنساين. فيقول 

 الشاعر فيها:
 ،   عندما ختتفي الطائرات  تطري  احلمامات 

ل  خ    دَّ السماءبيضاء  بيضاء ، تغس 
 أبجنحة  ح رَّة ، تستعيد  البهاء  وملكيَّة  

و. أ علي وأ علي تطري    اجلو   والل ه 
، بيضاء  بيضاء . ليت السماء    احلمامات 
ٌل عابٌر بني قنبلتني  .915حقيقي ٌة غقال يل ر ج 

 
عايشه من هذه املقطوعة الشعرية أتيت يف سلسلة مرتابطة لألحداث اليت عرب عنها الشاعر فيما  

حصار خانق فرضه احملتل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيين، وهذه األحداث جاءت على شكل صورة 
ن املشهد ييف تكو  ال  يأص ءا  متحركة مستقاة من واقع احلياة، وتشكل الرموز والكناايت واالستعارات جز 
ىل األصوات االنفجارية اليت واحلدث. ومن خالل حتليل هذه املقطوعة الشعرية يتبني أن الشاعر قد جلأ إ

، وهي حالة من االنفجار والغليان والكبت والضغط على الشعب هتعرب عن احلالة الشعورية اليت تنتاب
الفلسطيين، وقد انسب هذه احلالة استخدام األصوات االنفجارية الشديدة واملتمثلة يف حريف )ب، ت(، 

من عدد احلروف، أما صوت التاء  %101نسبة ( مرات، وب1حيث ورد صوت الباء يف هذه املقطوعة )
من عدد احلروف. وابلرجوع إىل صفات هذان احلرفان فإن حرف الباء  %901( مرة، وبنسبة 79فقد ورد )

يتصف ابلشدة واالنفجارية الذي يناسب السياق العام للقصيدة، فحرف الباء جاء منساقا يف خدمة البناء 
نفعال الشاعر املتلون، وهو يبل  غ وحيذر وينبه، فعند النطق به تنطبق املوسيقي للقصيدة املطبوعة بطابع ا

. وقد قال اي  مدو    انفجاراي   صوات   ينفجر النفس احملبوس حمداث   ءة  حمكما ، وبعد انفصاهلما فجا الشفتان انطباقا  
 . 911على األرض" عنه ابن جين: "الباء لغلظتها تشبه بصوهتا خفقة الكف   

 
هو حرف مهموس انفجاري تدل معانيها على الرقة والضعف والتفاهة، مبا حياكي أما حرف التاء ف
إن صوته يسمع عن قرع الكف ابإلصبع قرعا  التاء، كما قال عنه ابن سينا: " الرقة والضعف يف صوت

                                                           
 . 77. لبنان: رايض الريس للطباعة والنشر. ص حالة حصار. 9119درويش.  915
 . 799: 9)حتقيق( حممد علي النجار. القاهرة: دار الكتب املصرية القدمية.  اخلصائص.ابن جين. أبو الفتح عثمان. د. ت.  911
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. كما يف كلمة )ختتفي( اليت تدل على التالشي والضياع، وكلمة )تطري( اليت تدل على الذهاب 981بقوة"
عد، وكلمة )تغسل( اليت تدل على إزالة األوساخ والتطهري، هذه الكلمات وغريها اليت جاء فيها حرف والب  

التاء تدل عموما على الضعف والرقة والتفاهة. وقد انسب هذا احلرف السياق الذي حتدث فيه الشاعر 
 سطيين.اء حصاره للشعب الفلعن احلالة الراهنة اليت أخرج حلقاهتا احملتل الصهيوين جرَّ 

 
ويستكمل الشاعر حلقات املشاهد اليت أجاد رمسها بصورة أدبية وفنية، وهي صور مستمدة من الواقع 

 املعاصر الذي تراءى أمام الشاعر، فيقول فيها: 
 ار  ظ  االنت   ك  م  ل   ع  أ  س   اثلث   إىل حارس  

 د  ق  ، فـ  ي   ر  ج  ح   د  ع  ق  على م  
 ىر  تـ   د  ان، ق  اء  مس   أ   ل  اد  ب  تـ  نـ  

 ا:ن  نـ  يـ  بـ   ائ   ار  ط   ا  ه  بـ  ش  
 مُّ أ   ك  ل  
 ةٌ د  ال  و   يل   و  
  دٌ اح  و   رٌ ط  ا م  ن  ل  و  
 دٌ اح  و   رٌ م  ا ق  لن  و  

  ن  ع   ريٌ ص  ق   ابٌ ي  وغ  
 
 .987ة  د  ائ  امل

 
هنا خياطب الشاعر ذاك الذي حياصر املنزل واملكتب واملسجد واملشفى وكل ما فيه حياة وحركة،  

قصدا منه إحكام اخلناق واحلصار على الشعب الفلسطيين، وهذا املشهد من املشاهد اليومية اليت يراها 
ألمل؛ ملا فيه من  الفلسطيين أثناء احلصار وانتفاضة األقصى، وهو مشهد أليم يبعث يف النفس العذاب وا

كبت للحرية واحلركة. وقد الحظ الباحث جميء حرف الدال يف هذه املقطوعة الشعرية بصورة واضحة 
من احلروف الواردة يف املقطوعة. وصوت الدال  %9( مرات، وبنسبة 1ومعربة، فقد ورد صوت الدال )

اسيس اللمسية وخباصة ما يدل صوت جمهور شديد أصم  أعمى مغلق على نفسه كاهلرم، ال يوحي إال ابألح
على الصالبة والقساوة وكأنه من حجر الصوان. فليس يف صوت )الدال( أي إحياء ابحساس ذوقي أو مشي 
أو بصري أو مسعي أو شعوري، ليكون بذلك أصلح احلروف للتعبري عن معاين الشدة والفعالية املاديتني. 

قد استخدم معه الشاعر حجري؛ للداللة على  وابلرجوع إىل كلمات القصيدة فنجد أن كلمة )مقعد(
الشدة واخلشونة وهو مادي، وكلمة )املائدة( اليت تدل على املكان الصلب والشديد، وهذا الصوت جاء 

                                                           
. )حتقيق( حممد حسان الطيان، وحيىي مري علم. دمشق: رسالة أسباب حدوث احلروف. 7151ابن سينا، احلسني بن عبد هللا.  981

 . 11مطبوعات جممع اللغة العربية. ص 
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مناسبا لسياق القصيدة عامة، وسياق املقطوعة على وجه اخلصوص، وذلك ألن حال احلارس واحملتل الذي 
 ه  ل  قف كأنه صخرة صلبة شديدة أمام اآلخرين، فال يكون من ق ب  جاء ليحاصر كل ما يشع حياة وحركة، ي

 أي شعور أو إحساس ابآلخرين. وهبذا كان صوت الدال مناسبا ملا وصف به الشاعر ذاك احلارس أو احملتل
 . الذي يقف عثرة أمام احلرية

 
يد قوله يف قصيدة نفجارية هلا دالالت خاصة ومعان  جداليت جاءت فيها األصوات االأيضا من القصائد 

 "ها هي الكلمات" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 ها هي الكلمات  ترفرف  يف البال  

 أرٌض مساويَّة  االسم حتملها الكلمات   يف البال  
 وال حيلم املي  تون كثريا ، وإن حلموا

دٌ   ....ال يصد  ق  أحالم ه م  أح 
 هاي هي الكلمات  ترفرف يف جسدي حنلة  

 لو كتبت  على األزرق  األزرق   حنلة ...
 .اخضر ت  األغنيات  وعادت إيلَّ احلياة  
 وابلكلمات وجدت الطريق إىل االسم

... ال يفر  الشعراء كثريا ، وإن  أقص ر 
 ..فرحوا لن يصد  قهم أ ح دٌ 

 قلت: ما زلت حيا  ألين أرى الكلمات
 ترفرف يف البال

 يف البال أ غني ٌة تتأرجح بني احلضور  
 ، وال تفتح الباب إالَّ الغياب   وبني

 لكي توصد الباب... أغنيٌة عن
 حياة الضباب، ولكنها ال ت طيع سوى ما

 .989!نسيت  من الكلمات
 

فقد عند حتليل القصيدة الشعرية صوتيا جند أنَّ لألصوات االنفجارية حضورا كبريا يف القصيدة،  
من عدد األصوات جمتمعة، وهذه األصوات على ما فيها من  %71،1موضعا، وبنسبة  (11تكررت يف )

ء اخلطاب. فصوت مسات القوة والشدة والوضو  واجلهر أتيت لتعرب عن معان  قوية ومؤثرة على السامع أثنا
مرة، وقد مشلت أغلب السطور  (91يف القصيدة، حيث تكرر ) نفجاري له أثر كبريالتاء املهموس اال

                                                           
 . 71. ص9118درويش.  989
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الشعرية عليه، حنو: ترفرف، الكلمات، حتملها، امليتون، اخضرت، األغنيات، تتأرجح، توصيد، تطيع، 
نسيت، وغريها. وقد الحظ الباحث أن حرف التاء يف أغلب هذه الكلمات كان من السوابق واللواحق، 

نيث، والتاء يف أي مل يكن حرفا أصليا يف الكلمة، فالتاء يف ترفرف للمضارعة، والتاء يف اخضرت للتأ
األغنيات للجمع، وهكذا يف أغلب الكلمات. ودخول التاء إىل تلك الكلمات قامت بتغيريها وحتويلها من 

أ بَّ نـ  حالة إىل أخرى، ومن معىن إىل خخر، فكان ال بد للتاء من صوت مؤثر وواضح على أذن السامع يـ  
عىن. وكذلك حرف الباء الذي تكرر مخس بذلك التغيري احلاصل، وهو ما يناسب العالقة بني الصوت وامل

عشرة مرة، له داللة واضحة على الكلمات اليت احتوت عليه، حنو: البال، كتبت، الضباب، الغياب، 
الباب، وغريها. والباب ذو صوت انفجاري شديد، ابإلضافة إىل أنه من حروف القلقلة الذي ينتج عن 

ئ عن موضوع حيتاج معه الوقوف ب  ن  ذلك فهو صوت يـ  احنباس اهلواء وإطالقه بقوة من خمرج احلرف، وب
والتأمل فيه، فكلمة الضباب اليت تعين السحاب الذي هو كالدخان حتتاج إىل أتمل وتفكر عن طبيعته 
ونشأته، وقد دلَّ السياق القصيدة عليه ذلك عند قول الشاعر: )أغنية عن حياة الضباب(. وكلمة الغياب 

ور أيضا حتتاج إىل الوقوف عندها لبيان السبب من هذا التخلف. وابلنظر إىل اليت مبعىن املتخلف عن احلض
مجيع الكلمات احملتوية على حرف الباء جيد القارئ فيها متسعا من الفكر والتأمل للوصول إىل حقيقتها 
وماهيتها. وكذلك جند حرف الكاف قد تكرر يف القصيدة أحد عشرة مرة كما يف األلفاظ التالية: 

ت، لكي، لكنها، كتبت، وقد تكرر لفظ )الكلمات( مخس مرات، والكلمة هي املفردة اليت يتكون الكلما
منها اجلمل والعبارات ذات معىن. ولفظ الكلمة حيتاج إىل الكثري من الوقت واجلهد لوصفه وبيانه؛ ملا يدل 

ف االنفجاري والشديد على الكثري من الدالالت واملعاين العميقة والرزينة، فابتداء اللفظة بصوت الكا
يتناسب مع داللة اللفظة ومعناها الدقيق والعميق. وكذلك احلال مع مجيع األصوات االنفجارية اليت هلا 

 عالقة واضحة ابملعىن الذي احتوته اللفظة على تلك األصوات.
 
 أصوات الغنَّة 3. 1 .5

يتكلم من قبل خياشيمه واألغن الذي  ،صوت خيرج من اخليشوم والنون أشد احلروف غنة :الغنة
وحروف الغنة: )امليم، والنون، والتنوين(. . 981ورجل أغن وامرأة غناء يتكلم كذلك وغن يغن من ابب تعب

وأصوات الغنة من األصوات اليت حتدث اجلرس املوسيقي يف الشعر من خالل عملية االنسجام بني اإليقاع 
الشعري والوزن، حيث إن اإليقاع دقيق الصلة ابلنغم، والشعر عبارة عن نسيج مكون من سلسلة تراكيب 

املركبة. وإذا كان النغم على هذه الشاكلة فإنه يعترب من األسس اليت يقوم لألصوات بداللة األلفاظ املفردة و 
عليها الشعر إذا علمنا أنه يوثق العواطف واملشاعر النفسية لدى الشاعر. فمناسبة األصوات ملوضوع الشعر 
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شعر  له ب عد داليل إىل جانب الب عد اجلمايل للقصيدة. ويف هذا املقام نستكشف داللة أصوات الغنة يف
 درويش وأثرها يف إضافة العنصر اجلمايل والبالغي على الشعر. فيقو الشاعر يف قصيدته "حالة حصار":

 ،  كلَّ موت 
 ،نتظرا  وإن كان م  

 ت  و  م   ل  هو أوُّ 
 فكيف أرى

  ا  ر  م  ق  
 .981؟ر  ج  ح   حتت كل    انئما  

 
مرة، أي  (71كررت )، ن، التنوين( قد تيف هذه القطعة الشعرية جند أن عدد أصوات الغنة )م 

من عدد احلروف، ومن املالحظ أن يف كل سطر شعري يوجد صوت أو أكثر من  %91,91بنسبة 
أصوات الغنة، والقارئ هلذه القطعة الشعرية عند قرائتها بشكل صحيح وسليم جيد تلك النغمة املوسيقية 

عر وأحاسيسه ومشاعره، اليت تضفي على النص الشعري مجال فين وأداء موسيقي يعرب عن عواطف الشا
فهذه األصوات اليت أحدث النغمة املوسيقية أبرزت ذلك اإليقاع املوسيقي الذي تتسم به القطعة، وهذا من 

سر القلوب. وهذه العالقة املرتابطة بني وإنشادا تستمتع بطربه اآلذان وأت شأنه أن حيدث طراب لدى السامع
 وسيقي الذي بدوره يزيد النص الشعري مجاال وبالغة. أصوات الغنة والوزن الشعري أحدث اإليقاع امل

 
كذلك من القصائد الشعرية اليت يظهر فيها النغمة املوسيقية الناجتة من أصوات الغنة قول الشاعر 

 يف قصيدة "فراغ فسيح" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 حنطيَّة   . عصافريٌ . حناسٌ فسيحٌ  فراغٌ 

م لٌ اللون. صفصاف ٌة. ك س ٌل.   أ ف ٌق م ه 
 كاحلكااي الكبرية. أرٌض جمعَّدة  الوجه.
 ص ي ٌف كثري التثاؤب كالكلب يف ظل   

 . ع ر ٌق يف احلجارة.ة  زيتونة  ايبس
 مشٌس عمودية. ال حياة  وال موت

 حول املكان. جفاٌف كرائحة الضوء يف
 القمح. ال ماء  يف البئر والقلب.

... كالواجب   الوطين  ال ح بَّ يف عمل احل ب 
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. صحراء  غري سياحي ة ، غري  هو احل بُّ
 مرئيَّة  خلف هذا اجلفاف. جفافٌ 

 كحرية السجناء بتنظيف أعالمهم من
 ب راز الطيور، جفاٌف كحق  النساء

 بطاعة أزواجهنَّ وهجر املضاجع. ال
 عشب أ خضر، ال عشب أصفر. ال

 لون يف م ر ض اللون. ك لُّ اجلهات
 رمادي ةٌ 

 ال انتظار إذا  
 للربابرة القادمني إلينا

!  .988غداة احتفاالتنا ابلوطن 
 

إن الناظر يف هذه القصيدة الشعرية اليت تتسم بصبغة الغزل بني الشاعر واألرض، يلمس فيها تلك  
الدغدغة العاطفية واللمسة احلنونة من عاشق وهلان يف حب هذه األرض )فلسطني(. فداللة نسيج تراكيب 

من خالل التحليل مجل وكلمات القصيدة حمفوفة ابلكثري من املشاعر والعواطف الصادقة عن هذا احلب. و 
اإلحصائي ألصوات الغنة جند أن تلك األصوات قد وردت يف معظم سطور هذه القصيدة، وهو ما يعرب 

مضمون القصيدة ودافعها، انتج عن عن الرتابط الضمين بني أصوات احلروف املكونة لنسيج القصيدة وبني 
عدا مجاليا خخر إىل جانب املضمون لك النغمة املوسيقية واجلرس املوسيقي الذي يضفي على القصيدة ب  ت

من نسبة األصوات الواردة يف  %71,11موضعا، أي بنسبة  (81ات الغنة قد وردت يف )والدافع، فأصو 
القصيدة، وهذه النسبة وإن كانت قليلة فإهنا قد أحدثت نوعا من التجانس اللفظي بني األصوات املتنوعة، 

فيما بينها وأصبحت العالقة وثيقة،  تاألصوات قد تشابكوهذا التجانس بني أصوات الغنة وغريها من 
حبيث ال ميكن فصلها بسهولة، حمدثة بذلك يف أذن السامع صورة مسعية كما املشاهدة اليت حتدث الصورة 
البصرية أو املرئية، فالصورة السمعية اليت تكونت من أصوات الغنة أكسبت النص الشعري إيقاعا موسيقيا 

 الت وعواطف الشاعر لدى السامع أو القارئ، وهو الداللة اليت تشري إليها أصوات الغنة. ونغما كرَّس انفعا
 

ولو أخذان نصا شعراي خخر للشاعر، متلمسني فيه أصوات الغنة، لوجدان تلك الدالالت املتمثلة  
سامع، فيقول يف البعد اجلمايل والداللة اإلحيائية لعواطف الشاعر وأحاسيسه اليت تتكون لدى القارئ أو ال

 الشاعر يف قصيدته "يف الشام" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت": 
 .يف الشام، أ عرف  م ن  أان وسط الزحام
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ٌر ت أل أل  يف يد ا مرأة ... عليَّ   .ي د ل ين ق م 
ٌر تـ و ضَّأ يف دموع اليامسينة  يدل ين ح ج 

 مث انم. يدلُّين بـ ر د ى الفقري  كغيمة  
ع ٌر ف روسي  عليَّ  مكسورة . وي د ل ين  :ش 

 هناك عند هناية النفق الطويل حم  اص رٌ 
 مثلي س ي وق د  مشعة ، من جرحه، لرتاه  

انةٌ   ينفض  عن عباء ت ه  الظالم . تدل ين ر حي 
 .أرخت  جدائلها على املوتى ودف أت الرخام

 هنا يكون املوت  حب ا  انئما " ويد لُّين
ري  ني كانوا أم   إابحي  ني ،الشعراء ، ع ذ 

د ق ة ،  صوفي  ني كانوا أم ز ان 
 عليَّ: إذا

، فاختلف  جتد   تـ ل ف ت  عرفت  نفسك   خخ 
 الكالم  على زهور اللوز شف افا ، ويـ ق رئ ك  

 السماويُّ السالم . أ ان أ ان يف الشام،
 ال ش بهي وال ش بحي. أ ان وغدي يدا  

 بيد  تـ ر ف ر ف  يف جناح ي  طائر . يف الشام
ض ن الغزالة   أمشي  انئما ، وأانم يف ح 

 ماشيا . ال فرق بني هنارها والليل
 إال  بعض  أشغال احلمام. هناك أرض  

 احل ل م  عاليٌة، ولكنَّ السماء  تسري  عارية  
  .989موت سك ن  بني أ هل الشا

 
عندما ختتزل القصيدة الشعرية عناصر اإلبداع الفين فتستوقف القارئ عند حمطات اجلمال  

ألنغام، نشعر أبن هناك داللة كامنة بني سطور الشعر، بل حىت يف صدر الشاعر، وعلينا أن جنتهد يف وا
الكشف عنها ونثرها يف ثنااي األحباث. هذه القصيدة اليت قاهلا الشاعر يف الشام هي ثالثية املوضوع فتارة 

القارئ عند قرائته لتلك القصيدة، نشعر أبهنا مد  واترة أبهنا راثء وأخرى أبهنا غزل، هذا الشعور خياجل 
وهو مصيب فيما يذهب إليه. حيث تكاملت مجيع عناصر املوضوعات فيها، واستخدام الشاعر 
للتشبيهات والصور االستعارية والرموز والكناية، أضاف إليها عنصر التشويق من انحية وعنصر اإلبداع 
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 ميكن أن تنطبق عليها. وعلي أية حال فإن الفين من انحية أخرى، وهذا هو سبب تفاوت املوضوعات اليت
هذه القصيدة هي وصف شامل لشعور الشاعر حنو الشام يف حدودها التارخيية وليست احلدود اليت 
اصطنعها الغرب احملتل، فهي أرض السالم ومهد األنبياء وموطن احلضارات، وهي بالد مقدسة ومباركة 

 ية.دلت عليها اآلايت القرخنية واألحاديث النبو 
 

موضعا، أي بنسبة  (11صوات الغنة قد جاءت يف )أما عند حتليل القصيدة صوتيا فإننا جند أن أ 
من نسبة األصوات األخرى. إذ جند أن يف كل سطر شعري منها صوات أو أكثر من أصوات الغنة  71,1%

ت من شأهنا أن تزيينها وتضفي عليها الصوت املوسيقي الناتج من خروج الصوت من األنف، وهذه األصوا
مساعها، فالتالحم قوي  دجتعل القصيدة مجيعها يف شكل أغنية شعرية تطرب هلا اآلذان وتسلتذ األفئدة عن

فظاهرة الوزن اليت انتظمت بني كلمات القصيدة واألصوات، الذي من شأنه أن حيدث الوزن الشعري، 
صوتية ال خترج عن كوهنا  ةداللدى إىل أممتزج ابملعىن، و سياق موسيقي،  فقداخلها على و  الشعرية اللغة

نسيجا  آتلف مع وحدات كالمية راقية تسمو على النثر االعتيادي، وتفوقه مكانة  وانفعاال  واستجابة، ملا 
لتوافر عناصر خمتلفة فيه تستقطب االهتمام من  املوسيقي للنفس البشرية من ميل شديد إىل الشعر الفين

  .نفحة شعرية، وروعة فنية، فضال  عن املوسيقى، واخليال، والعاطفة، والفكرة
 

العناصر اجلمالية السابقة جند أن اجلرس املوسيقي الذي يسببه صوت الغنة يف  جانب وإىل
، فاجلرس يعد من املوسيقى الداخلية القصيدة له حيز كبري يف اجلمال الفين والصورة احلسنة للقصيدة

لأللفاظ ألن "األلفاظ داخلة يف حيز األصوات، كالذي يستلذه السمع منها ومييل إليه هو احلسن، والذي 
يكرهه وينفر عنه هو القبح. واجلرس املوسيقي هو ما يطلق عليه الصورة السمعية اليت يعمل الصوت على 

رب الصورة السمعية من أهم الوسائل اليت يستخدمها الشعراء يف إظهارها بصورة حسية يف العقل، إذ تعت
التعبري عن فكرهم وانفعاالهتم، ابإلضافة إىل عواطفهم ومشاعرهم على اختالفها. وإن القارئ للقصيدة 
السابقة جيد فيها عواطف الشاعر وفكره وانفعاالته، وهذا الذي قادان إىل القول أبن القصيدة ذات 

ني املد  والثناء والغزل، فعمق املعاين ودالالهتا كما يظهرها السياق الشعري تؤكد موضوعات ثالثة ب
الوظيفة الصوتية ودورها يف إبراز عناصر اجلمال يف القصيدة. ومن بينها أصوات الغنة اليت حتدث ذلك 

األذن  اجلمال الفين والنغم املوسيقي واألحاسيس املرهفة واجلياشة، إذ أهنا أصوات ليست شديدة على
وليست ضعيفة ابهتة، وإمنا هي بني الشدة والرخاوة تصلح للتعبري عن املواقف احلساسة اليت حتتاج إىل 

 هدوء وسكينة.
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 اللة األصوات الصائتةد 3. 2
، وهي )الفتحة، والكسرة، والضمة( ثالث قصرية ،ستالصوائت أو احلركات يف اللغة العربية 

الصفات  ومن أهم(. كما يف يدعو  ، والواوكما يف يزيد  ، والياءكما يف قال  )األلف :، وهيوثالث طويلة
اتساع وخفة يف النطق وطول يف النفس ووضو  اجلهر، حمدثة بذلك  هواليت اتسمت به هذه الصوائت 

ا يف مجاليات التشكيل الصويت، وهذه اجلمالية تتحد أبشياء مهممن الصوتية، جعلت منها عنصرا  أكرب كم
 الصوت ابلنغمات الثانوية، واإلحساس احلركي املصاحب ىن  ، وغ  صوت   نها النغمة املميزة لكل   أخرى م

داللتها املتنوعة. ويتفق الباحثون على أن  يف اتساع   يؤدي إىل اتساع صفات الصوائتو للنطق ابلصوت. 
"احلزن والشجن واألسى هي الدالالت األكثر اليت يستوحوهنا من األصوات الصائتة، وأن جمال احلزن هو 

وكل من هذه احلركات الست قد تعرتيها صفات خمتلفة . 981اجملال األوسع الذي ختتص به تلك األصوات"
فتكون إما مرقَّقة، أو مفخَّمة، أو بني الرتقيق والتفخيم. ويكون ترقيق بسبب السياق الصويت الذي ترد فيه، 

ا  . ويكون بني الرتقيق والتفخيم إذا تلت صوات  مفخَّم  بـ ر  احلركة، كالفتحة مثال ، إذا تلت صوات  مرقَـّق ا، حنو: س 
السياق الصويت  واألصوات الصائتة )احلركات( حبسب ورودها يف .خ( حنو: قـ رب   تفخيم ا جزئي ا )ق، غ،

وميكن بيان داللة  .مثانية عشر: ثالثة لكل من: الفتحة، والكسرة، والضمة، وألف املد، وواو املد، وايء املد
 األصوات الصائتة على النحو اآليت:

 
 داللة األصوات الصائتة القصرية 3. 2. 1

الكلمة، سواء على صعيد بنيتها حلركة يف اللغة العربية دورا  كبريا  يف حتديد معىن للصائت واإن 
الكسر، وكذلك السكون الذي  الضم أو التشكيلية، أو على صعيد حالتها اإلعرابية. كما إن الفتح أو

الكلمة بنسب متفاوتة، من شأنه تشكيل مالمح الكلمة، وحتديد صورهتا النطقية، بسبب الصفات  ييعرت 
ي ز كال  منها وظائف عدة يف اللغة تتمثل يف: الوظيفة اإلعرابية،  حيث تؤدي الصوائت القصرية .اليت مت 

 والوظيفة البالغية، والوظيفة اجلمالية. وميكن توضيح ذلك على النحو اآليت:
 
 . الوظيفة اإلعرابية1

 من األمثلة على ذلك قول الشاعر يف قصيدته "حالة حصار":
 السماء  رصاصيٌة يف الضحى

 برتقاليٌة يف الليايل. وأما القلوب  
 .985ظلَّت  حيادية  مثل ورد السياج  ف
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ابلنظر إىل املقطوعة الشعرية جيد أن كلمة )السماء( مبتدأ، و)رصاصيٌة( خرب، وكذلك احلال يف  
)القلوب( فقد جاءت مبتدأ، و)ظلت( من أخوات كان، و)حيادية( خرب لظلت وامسها حمذوف تقديره هي 

من ظلت وامسها وخربها يف حمل رفع خرب للقلوب. وهذا اإلعراب  ليت تعود على القلوب، واجلملة االمسيةا
للكلمات جند أن احلركات هي اليت حدَّدت وظيفته اإلعرابية، فقد دلت احلركات القصرية على هذا 
اإلعراب. ومن األمثلة أيضا على دور احلركات يف إبراز الوظيفة اإلعرابية، قول الشاعر يف قصيدة "ال أعرف 

 ب" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":الشخص الغري
 الشخص  الغريب  و ال مآثر ه .... ال أ عرف  

نازة  فمشيت خلف النعش،  رأيت  ج 
 مثل اآلخرين مطأطئ الرأس احرتاما . مل

؟  .981أ جد س ب با  ألسأل: م ن  ه و الشخص  الغريب 
 

اليت حلقت أواخر الكلمات  عند حتليل املقطوعة الشعرية السابقة يتبني لنا أن الصوائت القصرية 
( عند حتليلها إعرابيا  هي اليت أدَّت الوظيفة اإلعرابية هلا، فمثال مجلة: )رأيت  جنازة  فمشيت  خلف  النعش 
نسنتنج أن: رأيت  مكونة من: رأى الفعل، والتاء الضمري فاعل، وجنازة: مفعول به، ومشيت: فعل وفاعل، 

هذا اإلعراب لتلك اجلملة جند أن احلركات هي اليت قامت  وخلف: ظرف مكان، والنعش: مضاف إليه.
به. فعند وضع حركة الضم على الفعل رأيت خيتلف املعىن فيما لو مت وضع حركة الفتح أو الكسر، ففي 
األوىل يكون الشاعر هو الفاعل، ويف حالة الفتح يكون الفاتح املخاط ب وليس الشاعر، وكذلك يف حالة 

أنثى. وبذلك يظهر لنا أن الصوائت أو احلركات هي اليت قامت ببيان الوظيفة  الكسر يكون املخاط ب
اإلعرابية للكلمات واجلمل. ونضرب مثاال خخر من ديوان "ال تعتذر عما فعلت" فيقول الشاعر يف قصيدته 

 "سقط احلصان عن القصيدة":
 س ق ط  احلصان  عن القصيدة  

 واجلليالت  ك نَّ م بـ لَّالت  
 الندى،ابلفراش  و 

 .991يرقصن  فوق  األقحوان  
 

يتكون السطر الشعري األول من: فعل ماض  مبين للمعلوم )س ق ط (، وفاعل )احلصان ( والذي  
أظهر ذلك اإلعراب هو احلركات الظاهرة، فلو مت تغيري حركات الفعل حنو )س ق ط  احلصان ( الختلف البناء 

( فعل ماض  مبين للمجهول، و)احلصان ( انئب الفاعل، أي اإلعرايب، ففي هذه احلالة يصبح الفعل )س ق ط  
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أن الفاعل احلقيقي غائب فسد مسده املفعول به )احلصان(. فيتبني لنا أن احلركات أو الصوائت القصرية 
 قد أدَّت وظيفية إعرابية تتناسب والسياق الذي تعرب عنه ويقصده القائل.

 
 . الوظيفة البالغية2

 قول الشاعر يف قصيدته "حالة حصار":من األمثلة على ذلك 
 هدوءا ، هدوءا ، فإنَّ اجلنود  ي ريدون  

 يف هذه الساعة  االستماع  إىل األغنيات  
 اليت استمع الشهداء  إليها، وظلَّت  

ة    .997كرائحة  النب    يف د م ه م...ط از ج 
 

واألصل يف االبتداء أن حيث جند أن الشاعر قد بدأ القطعة الشعرية بكلمة )هدوءا ( املنصوبة،  
يكون ابلرفع إال أن يف هذا املقام قد جاء ابلنصب، وهذا يدل على وظيفة بالغية وهي اإلجياز ابحلذف، 

 ى السياق، فيكون التقدير حينئذ )اجلس هدوءا( املكونة من فعل أمرحيث مت حذف فعل وبقي أثره عل
والفاعل املقدر وهدوءا حال منصوب. والذي نبَّه إىل هذه اإلجياز هو احلركة اإلعرابية اليت جاءت ابلنصب، 
وبذلك يتبني لنا دور احلركة يف حتديد الوظيفة البالغية. ومن األمثلة على ذلك أيضا قول الشاعر يف قصيدة 

 "يف البيت أجلس" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 ف  الوزن يطهو قهويتك س ٌل خفي

 واهلال  يصه ل  يف اهلواء ويف اجل س د  
 وكأنين وحدي. أان هو أو أان الثاين

 .999 رخين واطمأ نَّ على هناري وابتعد  
 

لقد بدأ الشاعر يف هذه املقطوعة الشعرية ابالسم )كسل( وأتخر الفعل )يطهو( عن بداية اجلملة،  
، لكن يف هذا السياق جاء االسم قبل الفعل، ويف هذه مث املتمماتأ ابلفعل مث الفاعل واجلملة العربية تبد

احلالة يكون إعراب اجلملة: كسل: مبتدأ، ويطهو: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت، واجلملة خرب للمبتدأ  
كسل، وهذا اإلعراب قد أدَّى وظيفة بالغية تتمثل يف تقدمي املسند املبتدأ على املسند إليه اخلرب؛ ليفيد 
التخصيص. أيضا جند من أمهية الصوائت القصرية يف إبراز الوظيفة البالغية ما ميكن متثيله من قصيدته 

 "برتقالية":
ل  الشمس  يف البحر   خ   برتقاليٌة ت د 
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تـ ق الة    .991قنديل ماء  على شجر  ابرد   والرب 
 

ذا مت وضع الضمة على  يظهر لنا يف السطر الثاين عند قول الشاعر: )والربتقالة قنديل ماء( أنه إ 
كلمة قنديل فتصبح الكلمة خربا للربتقالة، وإذا وضع كسرة فتصبح امسا جمرورا حبرف التشبيه احملذوف 
)الكاف(، وبذلك فإن اجلملة ستصبح تشبيها بليغا )والربتقالة كقنديل  ماء (. وهذا التغيري يف حركة 

 تؤدي إىل وظيفة بالغية يف السياق اللغوي. الصوائت يؤكد حقيقة العالقة بينها وبني الكلمات اليت
 
 . الوظيفة اجلمالية3

ت ربز الصوائت القصرية وظيفة مجالية ال ختتص ابلوظيفة اإلعرابية أو البالغية فحسب، وإمنا تظهر 
للقارئ أو السامع اعتمادا على الذوق والقرائن املتصلة هبا من خالل السياق الذي توضع فيه. وتقوم 

القصرية ابلوظيفة اجلمالية من خالل التماثل يف احلركات أو االختالف بينها، أو عن طريق وزن الصوائت 
البيت وقافيته إذ يضطر الشاعر يف بعض األحيان لتغيري حركة كلمة ليستقيم وزن البيت وقافتيه، وهي اليت 

كاحلذف أو التقدمي والتأخري تسمى )الضرورات الشعرية( وغريها من الطرق اليت تظهر فيها الوظيفة اجلمالية  
والسجع، وهذا البحث مليء ابلصور اجلمالية الناجتة عن تغريات الصوائت. ونستعرض يف هذا املقام بعض 

 النماذج على ذلك، فيقول الشاعر يف قصيدته "حالة حصار":
 ال صدى  هومريي   لشيء هنا.

 فاألساطري  تطر ق  أبواب نا حني حنتاج ها
 لشيء...ال صدى هومريي 

ة    هنا جنراٌل ينق  ب  عن دولة  انئ م 
 .991حتت أنقاض  طروادة  القاد م ة  

 
يالحظ يف السطرين الشعريني األخريين قد جاءت حركتا الكلمتان )انئمة ، والقادمة ( ابلسكون،  

القادمة (،  واألصل يف هذا السياق اإلعرايب أن تكوان جمرورتني على النحو اآليت: ) عن دولة  انئمة ، طروادة  
لكن جاء التسكني؛ ليحفظ امليزان الشعري للمقطوعة، ولتناسب حرف الروي بينهما. أضف إىل ذلك فإن 
القارئ بذوقه وحدسه يشعر ابختالف يف النغم واملوسيقى الناتج عن التسكني عما لو كان ابلتحريك. 

اهد الشعرية على الوظيفة اجلمالية فهذه الوظيفة اجلمالية تظهر جليا من خالل السياق الشعري. ومن الشو 
" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":  قول الشاعر يف قصيدة "هنار الثالاثء واجلو صاف 

 ال ، كأين   على م و ع د  ي  ق  ال  ث  ي  ق  ي ث  ش  أ م  و  
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ي ويب ش اع رٌ  . أ م ش  د ى اخل س ار ات   مع إح 
 يستعدُّ لراحته  األبدي ة  يف ليل  لندن.

ل غ  اي صاحيب  ! مل  نـ بـ   يف الطريق إىل الشَّام 
 الشام بعد، مته ل  مته ل ، وال جتعل  

، مبرثيَّة:  اليامسينة ثكلى، وال متتحين 
ء  القصيدة    كيف أمحل  ع ب 

 .998 عنك وعين؟
 

من الوظائف اجلمالية للصوائت القصرية اختالفها يف النص الواحد ما بني رفع ونصب وجر  
يف األلفاظ لغري فائدة من عيوب الكالم اليت جتلب امللل والسأم، فإن تكرار  وسكون، فإذا كان التكرار

الصوائت أيضا من عيوبه؛ لذلك جند العرب يكرهون توايل األمثال، ويتجنبون االبتداء ابلساكن، كما 
ال يعملون على التخلص من التقاء الساكنني بتحريك أحدمها، وما عملية القلب واإلبدال يف اللغة إال دلي

يف الصوائت فتارة يكون النصب حنو  اواختالف اعلى ذلك. وإن القارئ هلذه املقطوعة الشعرية جيد فيها تنوع
)ثقيال (، والرفع حنو )شاعٌر(، واجلر حنو )موعد ( والسكون حنو )متهَّل (. وهذا التنوع يف اختالف الصوائت 

غام موسيقية أتخذ يف االرتفاع واالخنفاض. يبعد امللل والسأم عن القارئ، ويستشعر جبماله ورونقه كأن
وكذلك جند من الصور اجلمالية الناجتة عن الصوائت ما يطلق عليه )الرتبة( أو الرتتيب أو التقدمي والتأخري 
الذي يعترب من فروع علم املعاين، فمن النماذج على ذلك قول الشاعر يف قصيدة "يف مثل هذا اليوم" من 

 لت":ديوان "ال تعتذر عما فع
 يف مثل هذا اليوم، يف الطَّر ف اخلفي   
 من الكنيسة ، يف هباء  كامل التأنيث

 يف السنة الكبيسة، يف التقاء األخضر
لي  يف هذا الصبا ، ويف   األبدي  ابلك ح 

 التقاء الشكل ابملضمون، واحلسي  ابلصُّويف ،
 حتت عريشة  ف ض ف اضة  يف ظل دوري   

 هذا املكانيوتر   صورة  املعىن، ويف 
 العاطفي   

 .999سألتقي بنهاييت وبداييت
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يف مثل هذا إن القارئ هلذه املقطوعة جيد أن شبه اجلملة اجلار واجملرور قد تكرر يف ستة مواضع ) 
(. وهي مجيعها أخبار متقدمة على العاطفي    ويف هذا املكان... ، من الكنيسة   اليوم، يف الطَّر ف اخلفي   

ي بنهاييت وبداييت(، ولعلَّ القارئ عند قرائته هلا يتشوَّق ويتحمَّس ملعرفة النتيجة، وماذا املبتدأ مجلة )سألتق
سيحصل، وما هو اخلرب، وهذا التشويق انتج عن اختالف يف ترتيب اجلملة الذي بدوره يؤدي إىل اختالف 

ه اجلملة الذي أيخذ تبدأ ابلرفع فهنا قد بدأت بشب االمسيةيف ترتيب صوائت اجلملة، فإذا كانت اجلملة 
 حركة الكسر، فرتتيب اجلمل له بـ ع ٌد مجايلي يف الشعر خاصة ال يدرك كنهه إال أصحاب الصنعة.

 
 داللة األصوات الصائتة الطويلة 3. 2 .2

ميكن بيان داللة األصوات الصائتة من خالل تتبع قصائد الشاعر يف دواوينه، فمن ذلك قول 
املشاهد اليت ال تغيب عن ذاكرة الشاعر يف قصيدته )حالة حصار(، حيث يصور الشاعر فيها إحدى 

الفلسطيين، ويرتدد صداها كل يوم، هو ذاك املشهد الذي ميسك فيه العدو سالحه ويوجهه يف صدر 
، فكم طفل استشهد على أيدي احملتل الصهيوين نقاوةأمجل صور الرباءة وال هطفل الذي ترتاءى على وجهال

بدم ابرد؟ وكم طفل أصبح يتميا؟ وكم طفل أصبح أسريا؟ هذه الصور ال زالت ترافق الطفل الفلسطيين إىل 
مبا يليق هبا من أمسى معاين  يومنا هذا، وحقا للشاعر أن يكتب عن هذه الصورة املفعمة ابحلركة واحليوية،

الكلمات واأللفاظ، وهذا املشهد رغم أن احلزن يسيطر عليه إال أن قوة الكلمات واأللفاظ جيب أن تكون 
 حاضرة؛ ليصد  صداها مجيع أرجاء العامل. فيقول الشاعر يف هذ املشهد:

 خخر   إىل قاتل  
  ثالثني يوما   نني  اجل   ت  لو ترك  

 ت  االحتماال إذا  لتغريت  
  قد ينتهي االحتالل  

 ار  ص  احل   زمان   يع  ض  الرَّ  ذاك   وال يتذكر  
 اىفع  فال  م  ط   ر  فيكبـ  

 واحد   د  ه  ع  يف م   درس  شااب  .... وي   ح  ب  ص  وي  
  ، اتريخ خسيا القدمي  ك  مع إحدى بنات  

 ..رام  الغ   اك  ب  معا  يف ش   وقد يقعان  
 ..!ابلوالدة  بان ابنة  ....وتكون يهودية  ج  ن  وقد يـ  

 ماذا فعلت إذا  !؟
 ..لة  م  اآلن أر   ابنتك   صارت  

 ..يتيمة   فيدة  واحل  
 ...ة  د  ار  الشَّ  تك  ر  س  أب   فماذا فعلت  
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 ..محائم ثالث   وكيف أصبت  
 .991..ابلطلقة الواحدة

 
أو  ل على قتل الفلسطيين بدم ابرد، ودون وجل   ب  ق  ذاك الصهيوين الذي يـ  ليرسم الشاعر هنا لوحة  

األيتام.  رتك خلفهفي ،الذي يزعم االنتساب إليه من إنسانيته وأخالقه، بل وحىت تعاليم دينه ، وجمردا  تردد  
هذه الصورة املفعمة ابحلزن واألسى قد ال تكاد تغيب عن ذهن الشاعر والفلسطيين عامة، وأيىب قلم 

تتشارك فيها األلفاظ املعربة ابخليال  د هذا املشهد بصورة أدبية ولوحة فنية مجيلة،الشاعر إال أن جيس   
الوهاج، وهذه األلفاظ عبارة عن أصوات تعرب عن عمق املعاانة وشدة األحزان. فمن خالل التحليل 
الصويت للمقطوعة الشعرية الحظ الباحث تشكيلية بنائية متثلت يف تكرار حرف الياء بنسبة كبرية، حيث 

، والياء صوت جمهور، فما نرتصده روف الواردة يف القطعةمن عدد احل %909أي بنسبة  ( مرة،91تكرر )
يف النص نفسية الشاعر القلقة اليت تناسبت مع الصوت، إذ يتالئم مع قصيدته اليت يروم إليها الشاعر وهي 

مما حقق تكرار صوت الياء نغما إيقاعيا موسيقيا أسهم يف  .صعب ءشي حتدي كلَّ يف صموده وقوته وأمله 
( مرة، أي بنسبة 91نص. أما حرف الثاء فقد احتل املرتبة الثانية، إذ ورد يف املقطوعة )متاسك بنية ال

من عدد احلروف. وهذا الصوت يوصف أبنه رخوي مهموس، وقال عنه ابن جين: "والثاء للنفث  809%
ائما . وهذا يدل على البعثرة والتخليط، كما هو شأن الفلسطيين الذي أصبح مبعثرا ه995والبث يف الرتاب"

على وجهه يف مجيع بقاع األرض، وكأن الشاعر أراد من تكرار صوت الثاء أن يشري إىل حال الشعب 
. فكان سياق النص الشعري والجئا الفلسطيين بعدما اعتدى عليه احملتل الصهيوين فأصبح مشتتا ومبعثرا

 يتناسب وصوات الياء والثاء املكرران فيه. 
 

يف قصيدته )أحب اخلريف وظل املعاين( من ديوانه )كزهر  ملد واللنيحروف اونستطيع أن نلتمس داللة 
 اللوز أو أبعد(:

ب ين  أحبُّ اخلريف  وظلَّ املعاين، ويـ ع ج 
 يف اخلريف غموٌض خفيٌف شفيف  املناديل،

 كالشعر غ بَّ والدته إذ "ي ز غل ل ه "
 و ه ج  الليل أو عتمة  الضوء. حيبو

 وال جيد االسم للشيء 
 م ط ٌر خ ف ٌر ال يـ بـ ل ل إالَّ يعجبين 

 البعيدات  
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 يف مثل هذا اخلريف تـ ق اط ع  موكب  ع ر س  )
 لنا مع إحدى اجلنازات، فاحتفل احليُّ 

 ي ت  ابحلي   
 ي ت  وامل

 (ابمل
 يعجبين أن أرى ملكا  ينحين الستعادة

 لؤلؤة التاج من مس  ك  يف البحرية 
بين  يف اخلريف مشاعيَّة  اللون، ال  تـ ع ج 

 ت واضع  يف و ر ق  الشجر
 ع ر ش  للذَّه ب  امل

، مثل املساواة يف ظمأ احلب    ع   ت واض 
 امل

 يعجبين أ نه هدنٌة بني ج ي ش ني   ينتظران
 املباراة ما بني شاع ر تـ ني   حتب ان فصل اخلريف،

 وختتلفان على وجه االستعارة  
 وي عجبين يف اخلريف التواطؤ  بني

 .991!الرُّؤ ى والعبارة  
 

يف قصيدته هذه يلجأ درويش إىل املعاين البديلة اليت ترتابط معا لتوضيح حالة من حاالت الذهن  
انطالقا من  ،املعقدة لديه إذ ترتابط الدوال: اخلريف وظل املعاين والغموض واملوت لتشكيل عوامله الفريدة

 يبدأ فيها اإلبداع يف تشكيل عاملهد يف منطقة غامضة ملتبسة زوال احلدود والتصنيفات، فاخلريف يتجسَّ 
اخلريف هنا مرحلة إعادة التكوين وصياغة األشياء من جديد وإدراك العامل واالحنياز لقدرته ف، اخلاص

نتاجية اخلفية، ففيه الكتابة واحلياة واملوت وإعادة تسمية األشياء كالبذرة اليت خييل إلينا أهنا ماتت لكنها اإل
قوة النشوء الكامنة يف الغياب. اخلريف يتحدى النهاايت فيكتسب الليل وهجا  تعود للحياة من جديد فهو

والضوء عتمة، إنه لذة البداايت األخرى يف سياق الغياب والنهاايت املتوهجة حبياة جديدة، اخلريف معادل 
ويل له للغياب املعلق الذي ال يكتمل ألنه منتج حلياة خفية ملتبسة ابحلضور. واملوت كاخلريف أو هو أت

ملتبس بفر  احلياة فاحلياة واملوت يف حاليت صخب وفر . وعند التحليل الصويت هلذه القصيدة جند أن 
من عدد  %909( مرة، أي بنسبة 19حرف الياء الساكن املكسور ما قبله، قد جاء مكررا يف القصيدة )

تلك ، وغريها(. وملا كانت احلروف، ككلمة )يعجبين، واخلريف، وينحين، واملناديل، واملعاين، واخلريف
ف هذه متتاز ابلوضو  التام عند النطق هبا، وتسمع بكامل صفاهتا، فقد استطاع الشاعر أن يوظ    األصوات

من املوت أو  اخلاصية ليعرب عن شعوره الدافئ حنو احلياة واالستمرار يف العطاء، وهو شعور خيامره خوفٌ 
ل مبستقبل زاهر. فلهذا جند أن الشاعر قد كرر صوت الياء؛ حنو بداية جديدة وأم وحننيٌ  اجملهول وشوقٌ 
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سياق  ألنه ساهم يف إيصال مكنوانت الشاعر الداخلية، وأشبعت رغباته يف إفراغ أحاسيسه، هلذا جند أنَّ 
 تعرب هبا عن احلالة الشعورية لدى الشاعر.  صوت الياء يف ألفاظه وكلماته؛ ل القصيدة قد انسب جميء

 
قدرة كبرية على توظيف  الطويلة للصوائت ، جند أنَّ ذاته أخرى للشاعر من الديوانوإىل قصيدة 

الدالالت واملعاين اليت حيس هبا الشاعر وتسيطر على عامله الداخلي، فتوظيف الصوائت يف الشعر تعكس 
احلالة العاطفية للشاعر وما خياجل صدره من شعور وأحاسيس مرهفة، وخاصة تلك اليت يربز فيها احلزن 

إليه للتعبري عن شعوره املختزل، وذلك يف  والشجون واألسى. ومع صائت خخر جند أن الشاعر قد جلأ
 قصيدته )ال أانم ألحلم(، فيقول فيها:

 قالت ل ه   -ال أ انم  ألحلم  
. ما أطيب النوم وحدي  بل أ انم ألنساك 

 بال ص خ ب  يف احلرير، ا بتعد  ألراك  
 وحيدا  هناك، تفك  ر يب حني أنساك  

 ال شيء يوجعين يف غيابك  
 ... وال شفتاك  ال الليل خيمش صدري 

 أانم على جسدي كامال  كامال
 ال شريك له،

 ال يداك تشقَّان ثويب، وال قدماك  
 ت د قَّان  قليب كبـ ن دق ة  عندما تغلق الباب

 :ال شيء ينقصين يف غيابك
 هنداي  يل. س رَّيت. من  شي. شاميت،
 ويداي  وساقاي  يل. ك لُّ ما يفَّ يل

ه  اولك الصُّو ر  املشتهاة ، فخذ 
ب   ، وا رفع رؤاك ك ن خ   لتؤنس منفاك 
 .أخري. وقل إن أ ردت: ه واك  هالك

 وأ مَّا أ ان، فسأ صغي إىل جسدي
 هبدوء الطبيبة: الشيء، الشيء

ع ين يف الغياب سوى ع ز ل ة  الكون  .911!ي وج 
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اآلخر، ك يهذه القصيدة الغزلية العاطفية تتمحور حول الذات اإلنسانية اليت أتنس بوجود الشر  
املتبادل هو سبب السعادة والفر ،  املتبادل بني اثنني، هذا احلبُّ  فالطبيعة البشرية جمبولة على احلب   

الشعور ابلفر  والسعادة غائب  والشعور ابلفر  والسعادة حيتاج إىل القرب واأللفة. أما البعد فذاك يعين أنَّ 
ذات واملغرايت، ليي يف عامله اخلاص، بعيدا عن كل املاإلنسان منف عن النفس اإلنسانية، والغياب يعين أنَّ 

والشاعر هنا بني فر  وحزن، وبني سرور وشجون، وهذه العواطف املتبادلة جعلت الشاعر يف صراع داخلي 
التحليل الصويت هلذه القصيدة قد أظهر لنا هذا الشعور  مستمر يغلب عليه األسى والشجون واحلزن. ولعلَّ 

( مرة، أي 11ر صوت األلف الصائت يف القصيدة )الشاعر قد كرَّ  عر، إذ جند أنَّ واإلحساس لدى الشا
رج بلني وسهولة عند النطق به من عدد األصوات، وهذا الصوت الصائت الطويل املمدود خي %101بنسبة 

الذي  من غري كلفة على اللسان وعلى الفم، وقد انسب هذا الصوت التعبري عن احلزن واألسى؛ وذلك ألنَّ 
يتأمل وحيزن خترج أنفاسه من داخل جوفه كاملاء املنهمر الذي ال يوقفه عائق. وكذلك األصوات اللينة خترج 

عن احلزن والشكوى واألمل واألسى يتناسب معها حروف  وسياق القصيدة اليت تعرب   دون عائق أو حاجز. 
 يصال الصوت بوضو  شديد.( لسهولة النطق هبا وقدرهتا على إالطويلة املد واللني )الصوائت
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 داللة األصوات املركبة )املقاطع، والنرب والتنغيم( 3. 3
 
 اللة املقاطع الشعريةد 3. 3 .1

لقد حرص العلماء القدماء على التأكيد على أمهية املقطع من خالل حديثهم عن التفعيلة وما 
وعلل. كما اهتم احملدثون ابملقاطع يتصل هبا من أسباب وأواتد وفواصل، وما يطرأ عليها من زحافات 

الصوتية اهتماما ابلغا، وذلك من خالل احليوية اليت مينحها املقطع للفونيمات )احلروف(، ذلك أهنا تنطلق 
على شكل جتمعات، فصفاهتا وخصائصها وكيفية انتظامها يف مقاطع، تعتمد على طبيعة املقطع 

 . 917وتشكيالته
 

حتتوي على حركة واحدة، وميكن االبتداء هبا والوقوف فاملقطع هو: كمية من األصوات، 
يف تلوين اخلطاب أبلوان خمتلفة ابختالف أنظمتها من حيث  كبريٌ   وللمقاطع الصوتية دورٌ . 919عليها

، وهذا ما يفرض حتديد املقاطع الصوتية لكل لغة مبا يتناسب وبنيتها الصوتية 911التكرار والتجانس واإليقاع
. وتتحكم عواطف 911وسنن أهلها يف التلفظ هبا تعبريا عن حاجاهتم املادية واملعنويةوخصائصها ومميزاهتا 

الشاعر ونفسيته على كثرة املقاطع وقلتها، وداللة املقاطع ترجع حلالة الشاعر اليت ينظم فيها قصائده، فإذا 
رب عن كان الشاعر يف حالة هدوء جاءت قصائده ذات مقاطع طويلة، وتكون أغراض الشعر حنيئذ تع

الفر  كشعر املد  والغزل والوصف، أما إذا سيطرت على الشاعر االنفعالت النفسية املضطربة اليت تعرب 
وصور املقاطع الصوتية يف العربية هي: )ص ع(  عن حالة احلزن واألسى فتكون املقاطع حينئذ قصرية.

ونستطيع أن  و)ص ع ع( و)ص ع ص( و)ص ع ع ص( و)ص ع ص ص( و)ص ع ع ص ص(.
 يف قصيدته "برتقالية": فمن ذلك قوله لتمس داللة املقاطع تلك يف قصائد الشاعر، ن

 بـ ر تـ ق ال ية ، تدخل  الشمس يف البحر  
 والربتقالة  قنديل  ماء  على ش ج ر  ابرد  

 برتقالية ، ت ل د  الشمس  طفل  الغروب اإلهليَّ 
 والربتقالة  خائفة من فم  جائع  

 يف دورة األبدي ة   برتقالية ، تدخل الشمس  
 والربتقالة  حتظى بتمجيد قات ل ها:

 .918تلك فاكهٌة مثل ح بَّة مشس  
                                                           

 . 19. رسالة ماجستري. غزة: اجلامعة اإلسالمية. ص البنية الصوتية وداللتها يف شعر عبد الناصر صاحل. 9119رجب، إبراهيم مصطفى.  917
 . 51: 7111بشر.  919
 .719. دمشق: منشورات وزارة الثقافة. ص التحليل األلسين لألدب. 7111عزام، حممد.  911
 .711. ص 7119نور الدين.  911
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 عند حتليل القطعة الشعرية السابقة إىل مقاطع صوتية، فإننا نلحظ املقاطع اآلتية:
برتقالية تدخل الشمس يف البحر )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع ص ص/ ص ع ص/ ص ع 

 ع ص ص/ ص ع(. ص ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص
والربتقالة قنديل ماء على شجر ابرد )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع 
ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع ص ص/ ص ع ص ص/ ص ع/ ص ع ص ص/ ص ع ع/ ص ع 

 ص ص(.
ص ع/  برتقالية، تلد الشمس طفل الغروف اإلهلي   )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع ص ص/

ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص ص/  ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص/
 ص ع ص ص(.

والربتقالة خائفة من فم جائع )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص 
 ع/ ص ع ص ص/ ص ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع ع/ ص ع ص ص(.

ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع ص ص/ ص ع ص/ برتقالية، تدخل الشمس يف دورة األبدية )
ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع ص/ ص 

 ص ع(.
والربتقالة حتظى بتمجيد قاتلها )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ 

 ص ع ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع(.
تلك الفاكهة مثل حبة الشمس )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ 

 ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع(. ص ع/ ص 
 

نالحظ من خالل التقطيع الصويت للمقطوعة الشعرية أهنا جتاوزت التسعني مقطعا صوتيا، كما 
ت النسبة األكرب، ولو قمنا بتحليل القصيدة لوجدان أن موضوعها املقاطع الطويلة واملتوسطة احتلَّ  جند أنَّ 

ربتقالة للتعبري به عن أحوال الشعب الفلسطيين وما يالقيه هو الوصف، وابلرغم من استخدام الشاعر لرمز ال
فلسطني تشتهر بزراعة الربتقال، لكن بفعل االحتالل  نَّ أ إذمن معاانة واضطهاد وتشريد من أرضه، 

. وهذا املزج واهلجرات اإلسرائيلي هلا أصبحت أتنُّ وتتعذب لفراق أصحاهبا عنها بفعل اجملازر اإلسرائيلية
احلالة اليت  إليه الربتقالة من معاانة شعب، وبني استخدام الشاعر هلا يف الوصف والغزل، جند أنَّ بني ما ترمز 

ت عليه كثرة املقاطع سيطرت على الشاعر هي الفر  واالنشرا  واألمل عند كتابته هلذه القصيدة؛ مما دلَّ 
ري إىل عدم انفعال الشاعر مبا الصوتية اليت جاءت به القصيدة. فداللة ورود املقاطع الصوتية الطويلة تش

على اهلدوء والسكينة  يسبب له اإلرابك والتقطيع يف الكلمات، بل كان مسيطرا على انفعاالته، وهذا يدلُّ 
 واالطمئنان.  
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احلالة اليت تسيطر على الشاعر هي الفر   ولو تتبعنا الديوان ذاته )كزهر اللوز أو أبعد( جند أنَّ 
والسرور، النابع من الوصف الذي يستدعي اهلدوء والطمأنينة حىت تكون العاطفة صادقة فيما تعرب عنه من 
صور وأفكار ومضامني. ولو نظران إىل قصيدة )اجلميالت هن اجلميالت( لوجدان ما أثبتناه سابقا، فيقول 

 الشاعر يف هذه القصيدة: 
 يالت ه نَّ اجلميالت  أجلم

 (نـ ق ش  الكمنجات يف اخلاصرة  )                         
 جلميالت ه نَّ الضعيفات  ا
 (عرٌش طفيٌف بال ذاكرة  )                         
تا  جلميالت ه نَّ القواي 
 (أيٌس يضيء وال حيرتق  )                         
  جلميالت ه نَّ األمرياتا
ت  وحي  ق ل ق  )                           (ر ابَّ
 جلميالت  ه نَّ القريبات  ا
 .919( جارات  قوس قـ ز    )                        

 
 عند حتليل املقطع الشعري إىل مقاطع صوتية، فإنه يظهر لنا املقاطع اآلتية:

اجلميالت هنَّ اجلميالت )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص ص/ ص ع ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع 
 ع/ ص ع ص ص( ص/ ص 

نقش الكمنجات على اخلاصرة )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ 
 ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ص(

اجلميالت هنَّ الضعيفات )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص ص/ ص ع ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع 
 ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع ص( 

ع/ ص ع ع/ ص عرش طفيف بال ذاكرة )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص 
 ع ع/ ص ع/ ص ع ص(

اجلميالت هنَّ اجلميالت )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص ص/ ص ع ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع 
 ص/ ص ع/ ص ع ص ص(

أيس يضيء وال حيرتق )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع 
 ص/ ص ع/ ص ع ص(
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/ ص ع اجلميالت هنَّ األمريات )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص ص/ ص ع ع ص/ ص ع ص ص
 ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع ص(

 رابت وحي قلق )ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص(
اجلميالت هنَّ القريبات )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص ص/ ص ع ع ص/ ص ع ص ص/ ص ع 

 ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع ص(
 جارات قوس قز  )ص ع ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص(

 
( 55) قد بلغ عدد مقاطعها الصوتيةاملقطوعة الشعرية  الصويت السابق أنَّ يالحظ من التقطيع 

ا سبق حيتاج مقطعا، وابلرجوع إىل سياق القصيدة فإهنا تتحدث عن وصف اجلميالت، وهذا الوصف كم
 الشاعر حىت أييت الوصف كما يرغبه الشاعر يف أحسن صوره وأهباها، وهذا ما دلَّ  عندإىل راحة وطمأنينة 

الشاعر كان يتمتع بنفسية هادئة وديعة، أخرجت لنا تلك السلسلة من  التقطيع الصويت، فقد ظهر أنَّ عليه 
 الذي على ذلك من تكرار الشاعر لصوت التاء املهموس، الصور واألفكار يف القصيدة الشعرية. وال أدلَّ 

وصوته واخلفة واللطافة. ؛ ملا يتصف هبا من صفات النعومة واهلمس عن الصفات األنثوية كثريا    عرب   ي  
القدم احلافية  وسادة من قطن. أو كأنَّ  األانمل جتسُّ  املتماسك املرن يوحى مبلمس بني الطراوة والليونة، كأنَّ 

  تطأ أرضا  من الرمل اجلاف.
 

وإذ انتقلنا إىل الديوان الثاين للشاعر )حالة حصار( الذي يصور اآلالم واملعاانة، ويظهر فيه 
والشجون على كلمات الشاعر وألفاظه، فهل جند اختالفا يف التقطيع الصويت عما سبق يف مشاعر احلزن 

ديوانه )كزهر اللوز أو أبعد( الذي يشكل معظم قصائده يف الوصف واملد ؟ وهذا يتبني لنا عند تقطع 
 املقطع الشعري اآليت:

 ،  كلَّ موت 
 ،نتظرا  وإن كان م  

 ت  و  م   ل  هو أوُّ 
 فكيف أرى

  ا  ر  م  ق  
 ؟.ر  ج  ح   حتت كل    انئما  

  
 وعند التقطيع الصويت هلذه املقطوعة الشعرية، يتنب أهنا تتكون من املقاطع الصوتية اآلتية:

 كلَّ موت  )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع(
 وإن كان منتظرا )ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص  ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



138 
 

 ع/ ص ع( هو أول موت )ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع
 فكيف أرى )ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع(

 قمرا )ص ع/ ص ع/ ص ع ص(
انئما حتت كل حجر )ص ع ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ 

 ص ع/ ص ع/ ص ع ص(
 

( مقطعا صوتيا، وهذا العدد 15يتبني من خالل التقطيع الصويت أن املقطوعة الشعرية تتكون من ) 
القليل ينم عن حالة الشاعر النفسية اليت كان عليها أثناء كتابته لتلك املقطوعة، وهي حالة بعيدة عن 

. 9119طينيني عام الشاعر كتب هذه املقطوعة أثناء احلصار الصهيوين للفلسفاالستقرار والطمأنينة، 
بنسب  تعن احلزن واألمل والشجون دلَّ عليه التقطيع الصويت، فقد جاء سياق املقطوعة الشعرية املعرب   و 

عدم  كلمة املوت قد تكررت يف املقطوعة مرتني، وهذا يعين أنَّ   قليلة جدا من املقاطع. ومما يالحظ أنَّ 
م، وهذا ما ملسناه أثناء عن احلزن واأل القصيدة كان معربا   سياق على أنَّ  الشعور ابحلياة واالستقاللية يدلُّ 

 التقطيع الصويت. 
  

عدد املقاطع الصوتية قليل جدا،  وابالنتقال إىل مقطوعة شعرية أخرى من الديوان ذاته، جند أنَّ 
احلالة الشعورية لدى الشاعر كان يشوهبا األمل واحلزن، فكان سيل  وذلك ملا أشران إليه سابقا من أن  

 ، فيقول الشاعر يف قصيدته )حالة حصار(:ا  العواطف أييت متقطع
 وا ب  ع  تـ  أمل تـ   رون  اه  ا السَّ ه  أيُـّ 
 ا؟ن  ح  ل  يف م   ء  و  الضَّ  ة  ب  اقـ  ر  م   ن  م  

 ان  ح  ر  يف ج   د  ر  الو   ج  ه  و   ن  وم  
 .911؟ون  ر  اه  السَّ  اه  وا أيُـّ ب  ع  تـ  تـ   أمل  
 

 عند التقطيع الصويت يظهر لنا املقاطع اآلتية:
أيها الساهرون أمل تتعبوا )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع ص/ ص ع/ ص 

 ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع(
من مراقبة الضوء يف ملحنا )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص 

 ع( ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع
ومن وهج الورد يف جرحنا )ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ 

 ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع(
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أمل تتعبوا أيها الساهرون )ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع 
 ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع ص( 

  
مقطعا صوتيا، وهو عدد قليل  (11املقطوعة الشعرية تكون من ) لنا أنَّ  من التقطيع الصويت يتبنيَّ 

جدا إذا ما قيس ابملقاطع الشعرية يف ديوانه األول )كزهر اللوز أو أبعد( الذي كان عبارة عن وصف 
املقاطع الشعرية قصرية جدا، وداللة ذلك أن  ومد ، أما يف ديوانه الثاين )حالة حصار( فإننا جند أنَّ 

احلديث عن  اين كانت حالته النفسية مضطربة، إذ أنَّ الشاعر عندما كتب مقاطع الشعر يف الديوان الث
 احملتل الصهيوين وما يقوم به من أعمال غري إنسانية، وترفضها النفس البشرية، تطبع يف نفس الشاعر شعورا  

مجيعها حتتوي على مقاطع  ابحلزن واألسى. ولو تتبعنا مجيع املقاطع الشعرية يف الديوان، لوجدان أنَّ  ا  ملئي
 على أنَّ  صوتية قليلة؛ وهذا بفعل احلالة الشعورية لدى الشاعر عندما كتب هذا الديوان. وهذا ما يدلُّ 

األحوال اخلارجية والسياق اخلارجي للشاعر، يؤثر على عواطفه الداخلية وسياقه الداخلي عند إنتاج العمل 
 األديب. 

  
الشاعر عندما كان أييت مبقطوعة شعر يف الوصف أو   لنا أنَّ يتبنيَّ وابلنظر إىل النماذج السابقة 

ل لديه مقاطع صوتية كثرية، كما رأينا يف ا شكَّ املد ، كان يسهب يف انتقاء األلفاظ والكلمات؛ ممَّ 
مقطوعاته الشعرية املنتقاة من ديوانه )كزهر اللوز أو أقرب(. أما عندما كأن أييت ابملقطوعات الشعرية 

على احلالة الشعورية اليت مير هبا وهي االضطراب واالنفعال، وقد رأينا ذلك عند التقطيع  رية، فإنه يدلُّ القص
الديوانني يتبني صواب ما  الصويت للمقطوعات الشعرية املنتقاة من ديوانه )حالة حصار(. وابلرجوع إىل كال

على الثاين الشكوى واألمل. "فحالة ه، حيث سيطر على الديوان األول الوصف واملد ، وسيطر إلي ذهبنا
غريها يف احلزن واليأس، ونبضات قلبه حني يتملكه السرور سريعة يكثر  والسرور الفر  الشاعر النفسية يف

. والشعر وقت اهلم واجلزع أييت على 915عددها يف الدقيقة، ولكنها بطيئة حني يستويل عليها اهلم واجلزع"
وأييت على مقاطع كثرية يف حال الفر  والسرور ليتناسب ودقات  مقاطع قليلة ليتناسب ودقات القلب،

 القلب.
 
 اللة النربد 3. 3. 2

النرب: هو إبراز مقطع من املقاطع املتتابعة مزيدا من الضغط عن طريق قوة ضغط اهلواء املصاحبة 
وامتداد مدته، فالنربة هي ازدايد شدة الصوت، وارتفاع نغمه،  .911للعملية الصوتية واستمراره وارتفاعه

ويلجأ  يؤدي إىل وضو  إحدى املقاطع دون غريه، ويطلق عليه هذا املقطع الصوت املنبور أو املقطع املنبور.
                                                           

 . 711. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. ص 9. طموسيقى الشعر. 7189أنيس، إبراهيم.  915
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الشاعر إىل استخدام النرب؛ للتعبري عن احلالة النفسية اليت يعيشها، ابإلضافة إىل التعبري عن الشعور الذي 
ومعان   ة للشاعر النقاط الفاصلة فيما يريده من دالالت  ينتابه عند قوله القصيدة، فهما متثالن ابلنسب

. وميكن متثيل داللة النرب من أشعار حممود درويش من ديوانه )كزهر اللوز أو أبعد( وقصيدته خمتلفة  
:)  )كمقهى صغري هو احلب  

 –كمقهى صغري على شارع الغرابء 
... يفتح أ بوابه للجميع.  هو احل بُّ

ناخ:كمقهى يزيد وينق ص  
 
 و ف ق امل

، إذا ه ط ل  املط ر ازداد ر وَّاد ه  ُ 
 .951وإذا اعتدل اجلوُّ قـ لُّوا وم لُّوا...

  
عند التقطيع الصويت للقطعة الشعرية السابقة؛ الستخراج املقاطع املنبورة، فإنه يظهر لنا املقاطع 

 الصوتية اآلتية:
ع ع/ ص ع ص/ ص ع/  كمقهى صغري على شارع الغرابء )ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص

 ص ع ع/ ص ع/ ص ع / ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع ص(
هو احلب... يفتح أبوابه للجميع )ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع 

 ص/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع ص(
كمقهى يزيد وينقص وفق املناخ )ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص 

 / ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع / ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع ص(ع ص
إذا هطل املطر ازداد رواده )ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع / ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص 

 ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع/ ص ع ص(
وإذا اعتدل اجلو قلوا وملوا )ص ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع / ص ع ص/ 

 ص ع ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ع( ص ع ع/ ص ع/ ص ع ص/
  
عدد املقاطع املنبورة هو مثانية عشر مقطعا   لنا أنَّ بعد التحليل املقطعي للقطعة الشعرية يتبنيَّ  

 منبورا، فقد احتلت املقاطع الكبرية املنبورة من نوع )ص ع ع ص( ثالثة مقاطع، ككلمة )غرابء( حيث إنَّ 
/ ص ع/ ص ع ع ص( فقد وقع النرب على املقطع األخري التقطع الصويت هلا هو )غ/ ر/ ابء( )ص ع

وهو )ابء(. واحتلت املقاطع املنبورة من النوع املتوسط )ص ع ع( أو )ص ع ص( اثىن عشر مقطعا،  
ككلمة )كمقهى( حيث إن التقطيع الصويت هلا هو )ك/ مق/ ها( )ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص( فقد 

لت املقاطع املنبورة الصغرية من نوع )ص ع( ثالثة مقاطع.  وقع النرب على املقطع األخري وهو )ها(. واحت
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ككلمة )هطل( حيث إن التقطيع الصويت هلا هو )ه/ ط/ ل( )ص ع/ ص ع/ ص ع( فقد وقع النرب 
 على املقطع الثالث وهو )ه( وذلك ابلعد   من اخللف.

 
وصف، وكما ظهر لنا أثناء الغرض الشعري هو ال  أنَّ وابلنظر إىل السياق العام للقصيدة، فإنه يتبنيَّ  

الشاعر يف حالة شعورية مستقرة ومطمئنة، وكما ظهر  على أنَّ  كثرة املقاطع الصوتية تدلُّ   التقطيع الصويت أنَّ 
لنا ذلك من عدد املقاطع. فهل يظهر لنا من خالل موقع النرب يف املقاطع الصوتية حالة الشاعر ونفسيته؟ 

والطمأنينة، هل يكون مواقع النرب على مقاطع بعينها؟ وكذلك إذا   أي إذا كانت حالة الشاعر االستقرار
كانت حالة الشاعر عدم االستقرار والطمأنينة، فهل يكون مواقع النرب على مقاطع بعينها؟ وهذا ما يتبني 

 لنا من خالل عملية اإلحصاء ملواقع النرب ومواضعها.
 

ألحيان على املقاطع الصوتية املتوسطة، إذ مواضع النرب قد جاءت يف أكثر ا جد الباحث أنَّ و لقد 
من عدد املقاطع، بينما مل حيتل النرب على املقطع الكبري والصغري سوى ثالثة مقاطع،  %9909بلغت نسبته 

 لكل منهما. وهذا يدل على حالة االستقرار لدى الشاعر عند نظمه للقصيدة. %7909أي بنسبة 
 

لثاين )حالة حصار( وقمنا بتحليله إىل مقاطع صوتية، ولو أخذان مقطعا شعراي من يف ديوانه ا
وأظهران مواقع النرب عليها، فسيتبني لنا إذا ما كان للنرب داللة على حالة الشاعر ونفسيته. فيقول يف ديوانه 

 )حالة حصار(:
  أ يُّها الواقفون علي الع ت بات ادخ ل وا،

  واشربوا معنا القهوة  العربيَّة  
  .أبنكم  ب ش ٌر مثلنافغقد تشعرون 

 !أ يها الواقفون علي عتبات البيوت
 ا خرجوا من صباحاتنا،

  نطمئنَّ إيل أ ننا
 .957 !ب ش ٌر مثلك م  

 
عند حتليل املقطوعة الشعرية السابقة إىل مقاطع صوتية؛ الستخراج املقاطع املنبورة، فإننا جند أهنا 

 تتكون من اآليت:
ادخلوا )ص ع ص/ ص ع/ ص ع  ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص أيها الواقفون على العتبات 

 ع ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع ص/ ص ع ص/ص ع/ ص ع ع(
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واشربوا معنا القهوة العربية )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع 
 ص/ ص ع/ ص ع / ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع(

مثلنا )ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع ص/ ص ع/ ص ع ص/ ص قد تشعرون أبنكم بشر 
 ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع(

أيها الواقفون على عتبات البيوت )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع 
 ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع ص/ ص ع ص/ ص  ع/ ص ع ع ص(

ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع/ ص ع/ اخرجوا من صباحاتنا )ص ع ص/ ص 
 ص ع ع(

نطمئن إىل أننا )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع/ ص ع ع/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع 
 ع(

 بشر مثلكم )ص ع/ ص ع/ ص ع ص/ ص ع ص/ ص ع/ ص ع ص(
 

حصاء على تلك من خالل التقطيع الصويت للمقطوعة الشعرية السابقة، ومن خالل عملية اإل
عدد املقاطع املنبورة وصل إىل اثنني وعشرين مقطعا منبورا، واحتل املقطع  لصوتية، فقد تبني أنَّ املقاطع ا

و )م/ ع/ ان( املنبور القصري من نوع )ص ع( أربعة مقاطع، ككلمة )م ع نا( حيث إن التقطيع الصويت هلا ه
من هناية الكلمة. كما )ص ع/ ص ع/ ص ع ع( فقد وقع  النرب على املقطع األخري )م ( وذلك ابلعد   

بلغت املقاطع املنبورة املتوسطة من نوع ) ص ع ص( أو ) ص ع ع( اثىن عشر مقطعا، ككلمة 
)صباحاتنا( حيث إن التقطيع الصويت هلا هو )ص/ اب/ حا/ ت/ ان( )ص ع/ ص ع ع/ ص ع ع/ ص 

املقاطع الكبرية  ع/ ص ع ع( فقد وقع النرب على املقطع الثالث من اخللف وهو )حا(. وكان من نصيب
التقطع الصويت هلا هو  ستة مقاطع منبورة، وكان من نوع ) ص ع ع ص(، ككلمة )تشعرون( حيث إنَّ 

 )تش/ ع/ رون( )ص ع ص/ ص ع/ ص ع ع ص( فقد وقع النرب على املقطع األخري.
 

 وابلنظر إىل مضمون املقطوعة الشعرية فإنه يتبني لنا أهنا تتحدث عن احلصار الذي قام به 
االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، حيث جاء عنوان القصيدة )حالة حصار(؛ ليعرب عن 
املأساة اليت عاشها الفلسطينيون إثر هذا احلصار. وقد وجد الباحث مواضع النرب على املقاطع الصغرية 

على املقاطع الكبرية . والنرب %8108، أما مواضع النرب على املقاطع املتوسطة فقد بلغت %7507بلغت  
 . %9109بلغت 

 
أن مواضع النرب يف معظم  جند ومن خالل الربط بني هذه املقطوعة الشعرية واملقطوعة السابقة، 

على حالة الشاعر ونفسيته، كما  ه ليس للنرب داللةٌ أنَّ  األحوال كانت على املقاطع املتوسطة، وبذلك يتبنيَّ 
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الشاعر أو األديب ال يستيطع أن يتحكم يف مواضع  هذا يعين أنَّ هو الشأن يف عدد املقاطع الصوتية. و 
 النرب على املقاطع الصوتية وفقا ألحواله النفسية وشعوره الداخلي، وال داللة للنرب على حالته الشعورية.

 
 داللة التنغيم 3. 3. 3

ذلك ألهنا أتيت يف سياق يعترب التنغيم من املالمح غري الرتكيبية يف اللغة، إضافة إىل املقطع والنرب؛ و 
ارتفاع الصوت واخنفاضه على مستوى اجلملة. وللتنغيم  هوكتوبة. والتنغيم الكالم الشفوي، أي أهنا غري م

، فمن أمهها: حتديد املعاين املعجمية، والتعبري عن املعاين وظائف صرفية وتركيبية وداللية يف اجلملة
السامع من أاثر إجيابية كالتنبيه واحلث على املتابعة والرتكيز. كما االنفعالية، إضافة إىل ما يرتكه يف أذن 

للتنغيم وظيفة داللية وحنوية مهمة. فمن خالله نعرف املعىن من اجلملة أو الكلمة هل هي تقريرية أو 
ول: . وقد أشار احملدثون إىل معيارين لتحديد درجة التنغيم، ومها: األاستفهامية أو خربية أو تعجبية، وغريها

أن يعتمد على نغمة احلرف األخري، وهي إما هابطة من األعلى إىل األسفل، وتظهر يف اإلثبات 
واالستفهام والنفي والشرط والدعاء، وإما صاعدة من األسفل إىل األعلى وتظهر يف االستفهام ابهلمزة وهل 

صاعدة، بينما )مىت جاء فقط والعرض. ومثال ذلك اجلملة التالية: )هل جاء زيد؟( فتنطق )زيد( بنغمة 
بغري أدواته وإمنا ابلظرف. وإما بني الصاعدة واهلابطة أي  زيد؟( فتنطق )زيد( بنغمة هابطة؛ لكونه استفهاما  

مسطحة، وتظهر عند التوقف دون متام املعىن، كالوقوف على البصر والقمر يف قوله تعاىل: ﴿ف إ ذ ا ب ر ق  
س  و ال ق م ر  و مج    .و خ س ف  ال ق م ر   .ال ب ص ر   نس ان  يـ و م ئ ذ   .ع  الشَّم  ﴾. أما الوقوف على املفر  أ ي ن   يـ ق ول  اإل  ال م ف رُّ

 . 959فإمنا تكون بنغمة صاعدة؛ ألنه يكون قد أمت املعىن
 

ندفاع  والثاين: يعتمد على املدى بني أعلى نغمة وأخفضها يف الصوت، وهي إما واسعة وتكون اب 
ندفاع أقل من الداخل إىل اخلارج، ويستخدم يف اخلطابة والتدريس، أو متوسطة وتكون ابقوي للهواء املتجه 

من السابقة، ويستخدم يف الكالم العادي. أو تكون ضيقة وهي أقل من سابقتيها، وتستخدم يف العبارات 
 . 951البائسة واحلزينة

 
ية يف اجلملة ويف سياق ونستعرض ملالمح التنغيم يف شعر حممود درويش؛ لبيان وظيفتها الدالل 

 القصيدة العام، فيقول الشاعر يف قصيدته )مقهى وأنت مع اجلريدة( من ديوانه )كزهر اللوز أو أبعد(:
 كم أ نت ح رُّ أ يها املنسيُّ يف املقهى!

 فال أ حٌد يرى أ ثـ ر  الكمنجة فيك،
،  ال أ ح ٌد حيملق  يف حضورك  أو غيابك 

                                                           
 . 58. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر. ص واحملدثنياللغة وأنظمتها بني القدماء النجار، اندية رمضان. د. ت.  959
 . 59النجار. د. ت. ص  951
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 أ و يدق  ق  يف ضبابك إن نظرت  
 إىل فتاة  وانكسرت أ مامها....

 كم أنت ح رُّ يف إدارة شأنك الشخصي   
 يف هذا الزحام بال رقيب منك أ و

 .951 من قارئ!
 

يف هذه القطعة الشعرية ميكن لنا حتديد ثالث نغمات موسيقية، ومن خالهلما ميكن حتديد  
حيث إنه إذا قصد منها السؤال، كانت اجلملة، فالنغمة األوىل هي: )كم أنت حر أيها املنسي يف املقهى(، 

النغمة هابطة من األعلى إىل األسفل، وتكون النغمة لالستفهام. أما إذا كانت النغمة صاعدة من األسفل 
درجة الصوت ترتفع أثناء النطق هبا، فتكون النغمة للتعجب. والنغمة الثانية هي: )فال  إىل األعلى، أي أنَّ 

إىل  -أو يدقق يف ضبابك إن نظرت - أحد حيملق يف حضورك وغيابكوال -أحد يرى أثر الكمنجة فيك
فتاة وانكسرت أمامها..( فهذه اجلمل هي مجل معرتضة، خيتلف نغمة الصوت فيها عن اليت تسبقها واليت 

يف  -تليها، وتسمى نغمة التعبري املعرتضة. أما النغمة الثالثة فهي: )كم أنت حر يف إدارة شأنك الشخصي
من قارئ(، فهذه اجلملة أيضا مجلة تعجبية، تكون النغمة املوسيقية فيها  -م بال رقيب منك أوهذا الزحا

املقطوعة الشعرية احتوت على  على أنَّ  داللة النغمة قد دلَّ  صاعدة من األسفل إىل األعلى. وبذلك فإنَّ 
للمقطوعة الشعرية، عرتاض، كما ف هم ذلك من السياق العام نغمات: نغمتنان للتعجب، ونغمة لالثالث 

 متعلق بعملية نطق اجلمل يف املقطوعة الشعرية. -يف هناية األمر-وتفسري النغمة 
 

ومن النغمات املوسيقية اليت ميكن أن جندها يف شعر درويش ومن الديوان ذاته، قوله يف قصيدته )هي/ 
 هو(:

: هل عرفت  احلبَّ يوما ؟ ي 
 ه 

: عندما أييت الشتاء ميسُّين  ه و 
 ش غ ٌف بشيء غائب، أ ضفي عليه

 ...االسم  ، أ يَّ اسم  ، وأ نسى
 !هي: ما الذي تنساه؟ ق ل  

 هو: ر ع ش ة  احل مَّى، وما أهذي به
 حتت الشراشف حني أ شهق : د ث  ريين

 .958 !دث  ريين
                                                           

 .71. ص 9118درويش.  951
 . 18. ص 9118درويش.  958
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 من خالل هذه املقطوعة الشعرية ميكن لنا أن حنلل اجلمل فيها بناء على النغمات املوسيقية اليت 
نت هذه املقطوعة من جمموعة من تصاحب نطقها، وكما يفهم من السياق العامل للمقطوعة. فقد تكوَّ 

اجلمل: األوىل: مجلة استفامهية كما يف قوله: )هل عرفت احلب يوما؟( ومجلة: )ما الذي تنساه؟( حيث 
تكون النغمة املوسيقية فيها هابطة من األعلى إىل األسفل، والثانية: مجلة خربية كقوله: )عندما أييت الشتاء 

السم، أي اسم وأنسى...( ومجلة: )رعشة احلمى، وما أهذي شغف بشيء غائب أضفي عليه ا -ميسيين
حتت الشراشف حني أشهق: دثريين دثريين(، وتكون النغمات املوسيقية فيها ختتلف عن نغمة  -به

 االستفهام. 
 

ومن داللة النغمات املوسيقية على اجلمل أهنا تؤدي إىل إحداث تغيري يف املعىن دون الرتكيب،  
املخاط ب وحالته الشعورية والنفسية. ولو نظران إىل شعر درويش يف ديوانه )حالة وتقوم بتحديد موقع 

حصار( لوجدان النغمة الصوتية خمتلفة عما كانت عليه يف ديوانه )كزهر اللوز أو أبعد(؛ وذلك الختالف 
 موضوعاهتما ومضامينهما، فمن ديوانه )حالة حصار( يقول الشاعر:

  ات ادخ ل وا،أ يُّها الواقفون علي الع ت ب
  واشربوا معنا القهوة  العربيَّة  

  .غقد تشعرون أبنكم  ب ش ٌر مثلناف
  !أ يها الواقفون علي عتبات البيوت

 ا خرجوا من صباحاتنا،
  نطمئنَّ إيل أ ننا

 .ب ش ٌر مثلك م  
 

الواقفون يف هذه القطعة الشعرية تظهر النغمة الصوتية املرتفعة، وذلك ظاهر يف مجل النداء )أيها  
للنداء قدرة تعبريية مثلى تتشكل من النغمة  أيها الواقفون على عتبات البيوت( حيث إنَّ  -على العتبات

والشدة والطول واحلدة احململة ابلشحنة الشعورية واالنفعالية. وقد دلَّ على ذلك السياق العام للقطعة 
ر للشعب الفلسطي ين، فنغمة خطاب العدو تكون أشد وأقوى الشعرية، فهنا الشاعر خياطب احملتل احملاص 

اجلمل  من نغمة خطاب الصديق. وهذه النغمة ختتلف عن نغمة اجلمل األخرى يف القطعة الشعرية، إذ أنَّ 
اخرجوا( وكذلك مجلة معرتضة   -تفيد األمر، وذلك كقوله: )ادخلوا رييةاملكونة للقطعة الشعرية هي مجل تعب
 لنا( ونغمة اجلملة املعرتضة تكون خمتلفة عن نغمة مجل االستفهام. كقوله: )قد تشعرون أبنكم بشر مث

 
 ومن املقاطع الشعرية اليت تظهر فيها النغمة املوسيقية معربة عن حالة الشاعر ونفسيته، هي اليت يقول فيها: 

 وا ب  ع  تـ  أمل تـ   رون  اه  ا السَّ ه  أيُـّ 
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 ا؟ن  ح  ل  يف م   ء  و  الضَّ  ة  ب  اقـ  ر  م   ن  م  
 ان  ح  ر  يف ج   د  ر  الو   ج  ه  و   ن  وم  
 ؟.ون  ر  اه  ا السَّ ه  وا أيُـّ ب  ع  تـ  تـ   أمل  
 

رون للشعب تعلو نغمة الشاعر الصوتية يف هذه املقطوعة أيضا؛ ألنه خياطب فيها أولئك احملاص   
الفلسطيين، فقد استخدم الشاعر نوعني من اجلمل وهي: مجلة النداء، ومجلة االستفهاء التهكمي، فجملة 

)أيها الساهرون( فنغمة الصوت تكون فيها مرتفعة وشديدة وطويلة املدى، وداللة ذلك هي  النداء كقوله
ذانه عن مساع العامل فيما يقوم به من أعمال قتل وتشريد وحصار، والشاعر خ احملتل الصهيوين قد أصمَّ  أنَّ 

طبة األعداء يف ، لكن دون جدوى. فناسب النداء خمااألعداء هنا حياول أن ينادي أبعلى صوته ليسمعه
 هذا املقام. أما مجلة االستفهام التهكمي كقول الشاعر: )أمل تتعبوا من مراقبة الضوء يف ملحنا؟( فقد دلَّ 

ا يقوم به ألنه غائب الشاعر ال يسأل احملتل الصهيوين عمَّ  عليها السياق العام للقطعة الشعرية، وذلك ألنَّ 
احملتل عندما أمعن يف أعمال اإلجرام حبق  السخرية؛ وذلك ألنَّ و عن النظر، وإمنا كان السؤال للتهكم 

الشاعر أراد أن  ، فكأنَّ ا  وال نصيب ا  منه حظ الشعب الفلسطيين؛ لثنيه عن قضيته وعن مقدساته، مل ينل  
يقول له: ماذا جنيت من أعمالك تلك؟ هل حصلت على ما تريد؟ لكن الشاعر مل يسأل ذلك؛ ألنه يعلم 

 تيجة، وإمنا سأله بطريق التهكم والسخرية؛ للتقليل من شأنه وتصغريه واحتقار أعماله. احلقيقة والن
 

 ما للنغمة من قدرة على تغيري داللة اجلمل يف اخلطاب، وهذه الداللة ال تظهر بشكل لقد تبنيَّ  
ة، وكما على حتديد وظائف صرفية وداللية وتركيبي -النغمة-جلي إال من خالل مساع اخلطاب، فهي قادرة 

قال اجلاحظ: "والصوت هو خلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف ولن تكون 
ال كالما إال ابلتقطيع والتأليف وحسن اإلشارة ابليد والرأس، ومن حسن البيان مع و حركات اللسان لفظا 

ة من اجلاحظ ألمهية التنغيم يف . وهنا إشار 959الذي يكون مع اإلشارة من الدل والشكل والتفتل والتثين"
التنغيم يف السياقات التنظيمية للمتكلم، وإىل أمهية اجلرس الصويت الذي يرافقه احلركة أثناء أتدية الكالم. و 

يف الكالم املكتوب عالمات الرتقيم من حيث األمهية، حىت قال عنه متام حسان:  هالكالم املنطوق مياثل
 .951قيم يف الداللة على املعىن الوظيفي للجملة"التنغيم أوضح من الرت  "غري أنَّ 

 
ت النغمة على مشاعر  لنا دور النغمة يف حتديد داللة اجلملة، وكيف دلَّ من خالل ما سبق يتبنيَّ  

الشاعر وحالته النفسية عند كتباته األشعار، وقد الحظ الباحث كثرة استخدام الشاعر للنغمة املرتفعة 
يف التعبري عن  ت  ب  تلك األشعار ك ت   على املشاعر املنفعلة؛ ألنَّ  ار(؛ وهذا يدلُّ والشديد يف ديوانه )حالة حص

                                                           
 . 11: 7. )حتقيق( عبد السالم هارون. القاهرة: مكتبة اخلاجني. البيان والتبني. 7191اجلاحظ، عمرو بن حبر.  959
 . 171. القاهرة: عامل الكتب. ص 8. طمعناها ومبناهااللغة العربية . 9119حسان، متام.  951
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سلوب الشاعر املنفعل املخاط ب ألشعب الفلسطيين، فناسب لالغضب واالستنكار حملاصرة احملتل الصهيوين 
ا يف حالة التعبري عن الوصف واملد  كما يف الديوان األول )كزهر اللوز أو أبعد(، فقد أال وهو احملتل. أمَّ 

واهلبوط حسب السياق الذي يفرضه املوقف. وعلى  دأن نغمته كانت متأرجحة بني الصعو وجد الباحث 
، وعملية حتديد حتديد النغمة الصوتية مرتبط ابلسماع، فهو من املالمح الالتركيبية يف اللغة فإنَّ  أيَّة حال  

 الوظيفة الداللية للنغمة متعلق مبالحظة اخلطاب ومساعه. 
 
 الصةاخل 3. 4

لقد قام الباحث يف هذا الباب بدراسة داللة األصوات يف شعر حممود درويش، متجاوزا يف ذلك 
الباحث احلديث عن علم األصوات كدراسة نظرية؛ وذلك لكثرة ما ك تب عنها يف دراسات سابقة. فاقتصر 

بدراسة األصوات يف شعر درويش على الدراسة التطبيقية )التحليلية(؛ وذلك لبيان ما فيها من دالالت 
بالغية، ومجاليات فنية، وإشارات بيانية، تضفي على النص الشعري معان  اثنوية، وتظهر فيه األسرار 

خالل النصوص املدروسة أنَّ واخلبااي اليت يكشفها السياق الشعري الذي ت وضع فيه. وقد تبنيَّ من 
لألصوات قيمة تعبريية تدل على عمق املعاين ودقة التعابري اليت يستخدمها الشاعر يف إيصال ما يريده إىل 
القارئ، بصورة تعلق يف الذهن وترسخ يف الفؤاد على األمد البعيد. وخاصة أنَّ قصائد الشاعر هي قصائد 

لسطيين الذي احتـ لَّت  أرضه من قبل الصهيونية. فهذا الشاعر يرتدَّد ثورية ووطنية، تعرب   عن حال الشعب الف
صداه يف أحناء العامل؛ ألنَّه يدعو إىل املقاومة واالنتصار ضد احملتل   حىت نيل احلرية واالستقالل. فكانت 

يها أرض األصوات أسلواب معربا عن حالة الشاعر ونفسيته وعواطفه اليت تتأثر بفعل األوضاع اليت مرَّت عل
 فلسطني.

 
وعمل الباحث يف دراسته لألصوات على تقسيمها إىل ثالثة أقسام وهي املباحث الثالثة، فاقتصر  

املبحث األول على دراسة األصوات الصامتة، وهي حروف اللغة العربية الثمانية والعشرين، وكانت الدراسة 
وامليزات، فتناول الباحث: األصوات فيها من خالل وضعها يف جمموعات تتناسب مع بعضها يف الصفات 

. أما املبحث ، وأصوات الغنةنفجارية، واألصوات املفخمة، واألصوات االالصفريية، واألصوات املهموسة
الثاين فكان لألصوات الصائتة القصرية )احلركات( الثالثة، والطويلة )حروف املد واللني( الثالثة. ويف 

الشعرية والنرب والتنغيم. حيث عرض الباحث يف دراسته لتلك املباحث  املبحث الثالث مت فيه دراسة املقاطع
النماذج واألمثلة الشعرية الكافية للوصول إىل الدالالت واملعاين الثانوية منها يف إطار السياق اللغوي الذي 

 تلك الدالالت واملعاين بشكل جلي وواضح توجدت فيه، من خالل الشر  والتحليل واملناقشة، وقد ظهر 
يف التحليل والتطبيق، وقام الباحث ابختصارها يف اجلدول التايل؛ لسهولة التعرف عليها، وتوكيدها يف ذهن 

أكثر من غريه يف مثل هذه املواضع، كما قام الباحث بتوضيح نسب القارئ، وألن اإلجياز يعلق يف الفؤاد 
 ها على شكل رسم بياين.ورود األصوات الصامتة يف القصائد واملقاطع الشعرية اليت مت دراست
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 الداللة السياقية الشعرية  الصفات  النوع
، والتنبيه والتحذير، واخلفة والليونة، اإلحاطة والشمول الصفريية ألصواتا  

 واالستمرارية.
 املهموسة صواتاأل 

 
، اإلنصات واالستماع، النعومة والرقة، و اهلدوء والسكينة

  والتضاد.
والتحويل  ، واملبالغة،الرتكيز واالنتباه، الفخر واالعتزاز املفخمة  صواتاأل الصوامت

 والتغيري، والتعبري عن القوة والقدرة.
 األصوات االنفجارية 

 
والسالم، واالستمرارية،  األمل والتفاؤل، واحلب والنقاء

 والقوة والصالبة، وشدة االنفعال، والتفكر والتأمل.
 الب عد اجلمايل، واجلرس املوسيقي، وتوازن اإليقاع.  أصوات الغنة 

 الوظيفة اإلعرابية، والوظيفة البالغية، والوظيفة اجلمالية. األصوات الصائتة القصرية   الصوائت
البعثرة والتخليط، واالستمرارية، واحلزن واألسى واألمل،   األصوات الصائتة الطويلة  

  واخلوف، واألمل والرتقُّب.
املقاطع الكثرية تدل على الفر  والسرور، والتفاؤل واألمل،  املقاطع الشعرية 

واهلدوء والسكينة، أما املقاطع القليلة فتدل على احلزن 
 واألمل.

األصوات 
 املركبة 

النرب على املقاطع املتوسطة يدل على االستقرار، كما يدل  النرب
 على احلزن واألمل.

عرتاض، واالستفهام التهكمي، واالالتعجب، يدل على  التنغيم 
 واخلرب، والنداء.

 
 : يوضح الداللة السياقية لألصوات الصامتة والصائتة يف الشعر. 1. 7اجلدول 
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 : يوضح نسب ورود األصوات الصامتة يف شعر حممود درويش 1. 7الرسم البياين 

  

يةاألصوات الصفري 
4%

األصوات املهموسة
27%

األصوات املفخمة
22%

يةاألصوات االنفجار 
31%

أصوات الغنة
16%

األصوات الصامتة

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



151 
 

 الباب الرابع
 
 

 اجلانب النحوي والصريف
 

 الفصل األول
 الرتاكيب النحوية يف شعر حممود درويش داللة

 
 داللة اجلمل االمسية 4. 1

 من خالل السياق البالغية بيان دالالهتال ؛لصور من أمناط اجلملة االمسية يف هذا املقام نستعرض
 حيث قام الباحث ابختيار أربع صور من صور اجلمل االمسية يف اللغة العربية، الذي و جدت فيه. اللغوي

 على النحو اآليت:  وهي
 
 داللة اجلمل البسيطة 4. 1 .1

هي اليت تتكون من مبتدأ وخرب مفردين، حنو الشمس  ساطعٌة. فالشمس مبتدأ  :اجلملة البسيطة
وساطعة خرب، وتدلُّ اجلملة االمسية هنا على االستمرار والدوام. أما من أشعار حممود درويش فقد جاءت 

 ائد دواوينه، فمن ذلك قوله يف قصيدته "حالة حصار":اجلملة البسيطة متناثرة بني قص
  يف الض حي السماُء رصاصّية  

  بـ ر تقاليٌَّة يف الليايل. وأ مَّا القلوب  
 .  955فظلَّت  حياديَّة  مثل  ورد السياج  

 
بسيطة، تتكون من مبتدأ مفرد وهو السماء، وخرب مفرد وهو  )السماء  رصاصيٌة( مجلة امسية 

رصاصية. وداللة هذه اجلملة يف هذا السياق هو بيان احلالة اليت عليها املشار إليه وهو )السماء( يف أوقات 
متباينة وهي )يف الضحى، ويف الليايل(، وقد أراد الشاعر من بيان ذلك أن يصف األجواء والظروف اليت  

. فاللون الرصاصي يشري إىل االكتئاب واحلزن والتشاؤم، أما سطني أثناء احلصار الصهيوينا فلكانت عليه
اللون الربتقايل فيشري إىل البهجة واالنشرا ، وكأن الشاعر أراد أن يقول عندما أييت النهار يبدأ احلزن 
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واالكتئاب يغشي القلوب بفعل ما يرتكه احملتل الصهيوين من دمار وخراب وقتل آبلته احلربية، أما عندما 
حيل الليل فيسكن األعداء وتكاد هتدأ خلته احلربية. أيضا من صور اجلمل االمسية البسيطة يف القصيدة ذاهتا 

 قوله: 
 ، ظالٌم كثيف  البياض  الضباُب ظالم  
ره الربتقالة  .951واملرأة  الواع دة   تقش  

 
جند اجلملة االمسية البسيطة يف قوله )الضباب  ظالٌم( فالضباب مبتدأ والظالم خرب، وكما هو  

معهود عن داللة اجلملة االمسية الثبات والدوام، فإن اجلملة يف هذا السياق تدلُّ على ذلك، فقد عىن 
الفلسطيين حتت احلصار الصهيوين، فهو كالظالم  الشاعر من اجلملة أن يشري إىل احلالة اليت عليها الوضع

وهو  االذي ال يظهر فيه شيء، وال يهتدي إىل الصواب أحد. والسياق العام للقصيدة ينحو حنوا واحد
تصوير فلسطني احملاصرة تصويرا حركيا تتفاعل فيه النفوس مع الشعر. وإذا انتقلنا إىل ديوان خخر للشاعر 

أبعد" لوجدان فيه صورا من اجلمل االمسية البسيطة، فيقول يف قصيدته "فراغ وهو ديوان "كزهر اللوز أو 
 فسيح":

 ، حناٌس، عصافرٌي حنطية  فراغ  فسيح  
 اللون، صفاصفٌة، كسٌل، أفٌق مهملٌ 

 .911كاحلكااي الكبرية. أرٌض جمعدة الوجه
 

دأ فراٌغ واخلرب فسيٌح، يف هذه املقطوعة جاءت اجلمل االمسية البسيطة يف قوله: )فراٌغ فسيٌح( فاملبت 
وقد جاء املسند إليه املبتدأ نكرة. وداللة اجلملة يف هذا السياق هو وصف الشعور النفسي الذي يسيطر 
على الشاعر، وهذا الشعور غري متجدد واثبت ومستقر؛ ألنه غري مكشوف للشاعر وكأنه شيء جمهول 

غري معرَّفة، أي أنه ال يوجد رابط يربط بني سيطر على الواقع فال يتغري وال يتجدد. فجملة فراغ فسيح 
يعرب عن   -وإن كان يصف ذاته-الشاعر والواقع الذي يعشيه؛ لعدم الشعور ابألمن واألمان. فالشاعر هنا 

كل   فلسطيين يعيش على أرضه ال يرى أمامه إال اجملهول. وكذلك من صور اجلمل البسيطة قوله يف قصيدة 
 "ال أعرف الشخص الغريب":

ئٌ  هو كاِتب  ا رمب ٌل أو الج   أو عام 
 أو سارٌق، أو قاتٌل... ال فرق،

... ال يتكلمون    فاملوتى سواسيٌة أمام  املوت 
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 .917ورمبا ال حي  لم ون
 

)هو كاتٌب( مجلة امسية بسيطة مكونة من الضمري هو مسند إليه مبتدأ، واخلرب املسند كاتٌب،  
أي هو الذي يدلُّ على مسمى، والغرض منه االستعاضة  والضمري يدلُّ على مسمى حاضر حضورا عينيا،

عن تكرار األمساء. لكن يف هذا السياق دلَّ الضمري على جمهول، وقد أكَّد الشاعر ذلك حينما أورد 
أللفاظ التالية: عامل، الجئ، سارق، قاتل... أي أنه غري حمدد وغري معلوم. وداللة اجلملة االمسية هنا يف ا

التأكيد على الشخص اجملهول واملبالغة يف بيان حاله بصرف النظر عن صفته اليت  السياق الشعري هو
عليها. لكن سياق القصيدة دلَّ على أنَّ شخصا ما كان يف النعش، إذ يقول الشاعر يف بداية القصيدة: 

ة أنَّ "رأيت جنازة فمشيت خلف النعش". مث يسرد الشاعر حواره الشعري عن هذه اجلنازة. ليؤكد يف النهاي
شخصا ما يف النعش. أما من ديوانه "ال تعتذر عما فعلت" فيقول الشاعر يف قصيدة "هو هادئ وأان  

 كذلك":
 ، وأان كذلكهو هاِدئ  

 حيتسي شااي  ب ل ي مون
وة    وأ ش رب  قـ ه 

 غ اي ر بيننا
 .919هذا ه و  الشَّيء  امل

 
ري املبتدأ هو، واالسم الصريح جند يف بداية هذه القصيدة مجلة امسية بسيطة مكونة من الضم 

هادئ خرب، والضمري يف هذا السياق هو لتأكيد املعىن الذي عليه املوصوف، وهو اهلدوء، وهي صفة 
مشرتكة بني الشاعر واملوصوف. ورمبا قصد الشاعر ابملوصوف هنا نفسه، وقد دلَّت القصيدة الشعرية على 

شيء. أما داللة اجلملة االمسية فهي تدلُّ على االستقرار هذا احلوار الذي جيريه الشاعر مع نفسه يف كل   
والثبات يف الصفات اليت يوردها الشاعر لنفسه. كذلك من صور اجلمل االمسية البسيطة قوله يف قصيدة 

 "قتلى وجمهولون":
 دعوا البنادق  

 وافتحوا الطرقات  كي جتد  الفراشة  
 أ مَّها قرب الصبا ، وكي نطري مع

 فاألحالمُ الفراشة خارج األحالم، 
 .  911 على أ بوابناضيَِّقة  
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جاءت اجلملة االمسية البسيطة يف قوله )فاألحالم  ضيقٌة( فاملسند إليه املبتدأ هو األحالم ، واملسند  
اخلرب هو ضيقٌة. وداللة اجلملة هنا هو التنبيه والرتكيز على املوصوف وهو األحالم، فالشاعر يصف 

أبهنا ضيقة، وهي كناية عن اخلناق املطبق الذي يفرضه احملتل الصهيوين على الشعب الفلسطيين، األحالم 
 فال يدع له احلرية واالنطالق حنو التقدم واالزدهار. فهي برأي الشاعر أحالم بعيدة عن الواقع والتنفيذ.

 
 داللة اجلمل الظرفية  4. 1 .2

د مسند إليه، وخرب مسند مكوَّن من )جار وجمرور، أو اجلملة الظرفية هي اليت تتكون من مبتدأ مفر 
ظرف(، حنو: يف البيت رجٌل، وحممٌد حتت الشجرة. وتدلُّ هذه اجلمل على املرونة يف الرتتيب، إذ ميكن أن 
يتقدم املسند على املسند إليه والعكس أيضا مع االحتفاظ مبوقع كل منهما إعرابيا. أما الداللة البالغية 

نه يظهر من خالل السياق الذي تقع فيه اجلملة. حيث جند ذلك من خالل حتليل صور اجلمل والبيانية فإ
 "حالة حصار": ك قوله يف قصيدتهالظرفية من أشعار درويش، فمن ذل

 ،بالد  على ُأْهَبِة الَفْجرِ 
 لن  خن  ت ل ف  

 .911على ح صَّة  الشُّه داء  م ن  األ ر ض  
  

فاملبتدأ املسند إليه هي بالٌد، واخلرب املسند من اجلار واجملرور على أهبة  هبة الفجر()بالٌد على أ 
الفجر. وداللة اجلملة الظرفية يف السياق الشعري هو اإلخبار عن احلدث العام احملذوف وتقديره قائمة أو 

ملة غالبا ما منتظرة، وشبه اجلملة متعلق ابخلرب احملذوف. وفيه أيضا داللة على قرب الزمن، إذ أن شبه اجل
يدلُّ على ظرف زمان أو مكان، وكأنَّ الشاعر أراد أنَّ تلك البالد على موعد مع النصر، ألنَّ النصر ينبت 
من حيث يرويه دماء الشهداء، والفجر داللة الغد القريب الذي حيمل البشرايت أال وهو النصر. أيضا من 

 صور اجلمل الظرفية قوله:
ا د  ا  ل ل ج  ت ن د   ر  كان م س 

 ويف يَِدهِ 
ن   َكأُس اببونج    س اخ 

 .918ويـ ف ك  ر  يف غ د ه  
 

جاءت اجلملة الظرفية )اجلار واجملرور( يف قوله: )يف يده كأس اببونج( فاخلرب املسند يف يده تقدم  
على املبتدأ املسند إليه كأس اببونج، واجلار واجملرور متعلق ابسم حمذوف تقديره )موجود( أي: يف يده 
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أس  اببونج ساكن. أما داللة اجلملة الظرفية يف هذا السياق فهو لوصف احملذوف اخلرب بداللة موجوٌد ك
املكان عليه وهو اليد. وإذا انتقلنا إىل ديوان خخر جند للشاعر جند من صور اجلمل الظرفية قوله يف 

 قصيدة"ها هي الكلمات" من ديوان"كزهر اللوز أو أبعد": 
 البالها هي الكلمات  ترفرف  يف 

 االسم حتملها الكلمات   يف البال أرض  مساويَّةُ 
 وال حيلم املي  تون كثريا ، وإن حلموا

دٌ   .919 ...ال يصد  ق  أحالم ه م  أح 
 

رب خف و )يف البال أرض مساوية( مجلة ظرفية )جار وجمرور(  فشبه اجلملة يف البال املتعلق مبحذ 
احملذوف توجد، أي: يف البال توجد أرض مساوية، فتعلق شبه مقدم على املبتدأ املؤخر أرٌض، وتقدير اخلرب 

اجلملة بفعل حمذوف. وداللة اجلملة الظرفية يف السياق الشعري هلذه القصيدة هو تعظيم شأن املخرب عنه 
وهو البال، فقد أكَّد الشاعر هذه املعىن من خالل تكراره لشبه اجلملة )يف البال(، وقد قصد الشاعر من 

لعقل أو الفؤاد، إذ أنَّ العقل هو مصدر اإلهلام ومنبع األفكار وأساس العلم. فمجيء الظرف هنا البال هنا ا
للرتكيز على أمهيته وتعظيم شأنه. أيضا من صور اجلمل الظرفية قوله يف قصيدة "كوشم يد يف معلقة الشاعر 

 اجلاهلي":
 ،ه  ح  ائ  و  ر   للمكان  
 ،ه  حي  ار  ب  ت   للغروب  

 صي ادها، للغزالة  
 ،س  ف  النـَّ  ن  ع   اع  ف  الد    ع  ر  د   للسالحف  

 مملكٌة، للنمل  
 مواعيد ، للطيور  
 أمساؤها، للخيل  

 عيٌد، للسنابل  
 يد  ع  السَّ  ام  ت  اخل   د  ي  ش  ، ن  وأمَّا النشيد  

 .911 فليس له شاعرٌ 
 

يف هذه املقطوعة الشعرية جاءت اجلمل الظرفية مكررة مثاين مرات، وقد تقدم شبه اجلملة املتعلق  
مبحذوف اخلرب على املبتدأ االسم يف مجيع اجلمل، حنو: للمكان روائحه، فشبه اجلملة للمكان تقدم على 
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الزمان، حنو: للطيور مواعيد، االسم املبتدأ روائحه. وتنوعت داللة اجلمل الظرفية يف هذه القطعة فهي تدلُّ 
وتدلُّ على املكان، حنو: للنمل مملكة، وتدلُّ على املوصوف احملذوف، حنو: للغزالة صيادها. وتزيد اجلملة 

بالغيا يتمثل يف اإلجياز واالختصار عن ذكر املوصوف واإلسهاب فيه. كذلك من صور  عدا  الظرفية للنص ب  
 ما فعلت" قوله يف قصيدة "بغياهبا كوَّنت صورهتا":اجلمل الظرفية من ديوان "ال تعتذر ع

 ... الغ ياب  هو 
 لكلِّ قافية  أقيمت الدليل  هو الدليل ، 

 خيمة ، ولكلِّ شيء  يف مهب الريح
 .915قافية  

)الغياب هو الدليل  ، اجلملة االمسية األوىل مركبةامسيةتتكون هذه املقطوعة الشعرية من ثالث مجل  
واألخراين مجل ظرفية )جار وجمرور( ففي اجلملة الظرفية األوىل تقدم متعلق اخلرب احملذوف ، هو الدليل(

)لكل قافية أقيمت( على املبتدأ الصريح )خيمٌة(، وتقدير اخلرب هو )مبنية( أي: خيمٌة مبنيٌة لكل قافية.  
املبتدأ الصريح  كذلك يف اجلملة الثانية تقدم متعلق اخلرب احملذوف )لكل شيء يف مهب الريح( على

)قافيٌة(، وتقدير اخلرب )منظومٌة( أي: قافية منظومة لكل شيء يف مهب الريح. أما داللة الظروف يف هذا 
السياق فهو يكشف لنا البعد الزماين، أي أنه أخرب بشيء حدث أو حيدث اآلن. كما أنه يدلُّ على 

ظم القافية. أيضا من صور اجلمل الظرفية قوله الثبوت والدوام، أي ثبات ودوام بناء اخليمة، وثبات ودوام ن
 يف قصيدة "رجل وخشف يف احلديقة":

 ...ا  عَ ان مَ بَ عَ لْ ي َ  ةِ قَ ي ْ دِ ف  يف احلَ شَ ل  وخَ جُ رَ 
 ؟ال  ز  الغ   ن  اب   اء  ج   ن  ي  أ   ن  : م  يب  اح  ص  ل   ل  و  قـ  أ  
 .911اء  م  السَّ  ن  م   اء  ج   ل  و  ق  يـ  

 
ٌف( على متعلق اخلرب احملذوف شبه اجلملة )يف احلديقة(، وتقدير ش  ٌل وخ  ج  تقدم املبتدأ الصريح )ر   

اخلرب )موجودان( أي: رجٌل وخشٌف موجودان يف احلديقة. أما الداللة البالغية هلذه اجلملة فإنه يدلُّ على 
املكان الذي يوجد به الرجل واخلشف، واخلشف هو ولد الغزال. كما تدلُّ اجلملة على التأكيد 

ملزاوجة الشاعر بني الرجل واخلشف وأتكيده بلفظ )معا( أبهنما يلعبان يف احلديقة كما يفهم واالستئناس؛ 
 من السياق الشعري للقصيدة.   
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 داللة اجلمل املركبة  4. 1. 3
اجلملة املركبة هي اجلملة اليت يكون أحد عناصرها األصلية األساسية أو املتممة مجلة فعلية أو 

حنو: اإلميان  يهدي إىل اخلري. فاإلميان مبتدأ واخلرب )يهدي إىل اخلري( وهي مجلة امسية أو مصدر مؤول. 
فعلية. وأن تصوم خري لك، فاملصدر املؤول أن تصوم خرب مقدم، وخري لك مبتدأ مؤخر. أما يف شعر 

 "حالة حصار": قوله يف قصيدته درويش فنجد من صور اجلمل املركبة
 احلصاُر هو االنتظارُ 

ف ة  هو االنتظ  .111ار  على س لَّم  م ائ ل  و س ط  الع اص 
 

ضمري  يف هذه املقطوعة الشعرية مجلة امسية مركبة مكونة من املبتدأ األول )احلصار( واملبتدأ الثاين 
يف حمل رفع خرب  (االنتظار)اخلرب و  (هو))هو( وخربه )االنتظار( واجلملة االمسية الثانية من املبتدأ  الفصل

)احلصار(، وداللة اجلملة االمسية املركبة هو الدوام والثبات، وقد أكَّد الشاعر ذلك بتكرار املبتدأ األول 
اللفظ )هو االنتظار( كما يظهر يف السياق الشعري. وكذلك من صور اجلمل املركبة يف القصيدة ذاهتا، 

 قوله:
 األساطرُي ترفُض تعديَل ُحْبَكِتَها

 رمبا مسَّها خلٌل طارٌئ. 
 

مسية املركبة مكونة من املبتدأ الصريح )األساطري ( وخربه مجلة فعلية وهي )ترفض تعديل فاجلملة اال
حبكتها(، أما الداللة البالغية من هذا الرتكيب، فيظهر من خالل دمج اجلملة االمسية اليت تدلُّ على 

، وكما هي داللة االستمرار والثبات، وقد أكد الشاعر هذه احلقيقة عندما قال أبهنا ترفض تعديل حبكتها
اجلملة الفعلية على التجدد واحلدوث، فإن عملية رفض التعديل متجدد ابستمرار. أي أن األساطري اثبتة 

دم الزمن. وإذا انتقلنا إىل ديوان خخر للشاعر فنجد صورا ودائمة على حاهلا ومتأصلة يف جذورها القدمية ق  
 لية" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":من اجلمل االمسية املركبة، فيقول يف قصيدة "برتقا

 برتقاليُة تُْدِخُل الشَّْمَس يف الَبْحِر 
 . 117والربتقالُة ِقْنِديُل ماء  على َشَجر  اَبِرد  

 
يف هذه املقطوعة الشعرية مجلتان امسيتان مركبتان، األوىل مكونة من املبتدأ الصريح )برتقاليٌة(  

وخربها جلمة فعلية )تدخل الشمس يف البحر(، والثانية مكونة من املبتدأ الصريح )الربتقالة ( وخربها مجلة 
ة للجملة األوىل فهي تدلُّ على ظرفية جار وجمرور )قنديل  ماء  على شجر  ابرد (. أما الداللة البالغي
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استمرارية التجدد؛ وذلك ألنَّ اجلملة االمسية تقرتن جبملة فعلية، فإذا كانت اجلملة االمسية تدلُّ على 
استمرارية التجدد، أي أنَّ الربتقالة  لى التجدد؛ لذلك أفادت اجلملةاالستمرار، فإنَّ اجلملة الفعلية تدلُّ ع

وهنا على سطح البحر، وهي بذلك متجددة ابستمرار ما دامت تشرق صفتها مستمرة يف انعكاس ل
الشمس، وهنا تشبيه صورة الشمس يف انعكاسها على سطح البحر ابلربتقالة، واجلامع بينهما اللون 
والنضارة واجلمال. أما داللة اجلملة الثانية فهي تشري إىل الدوام والثبات على احلال اليت عليها الربتقالة، وقد 

ها الشاعر أبهنا قنديل على الشجر يف ملعاهنا وبريقها. أيضا من صور اجلمل املركبة يف هذا الديوان قوله وصف
 يف قصيدة  "يف البيت أجلس":

 َكَسل  خفيُف الوزِن يطهو قَ ْهَويت 
 .119واهلاُل َيْصَهُل يف اهلواِء ويف اجلسدِ 

 
ة فعلية، ففي األوىل )يطهو قهويت( خرب ورد يف هذه املقطوعة مجلتان امسيتان مركبتان خربمها مجل 

لكسل خفيف الوزن، ويف الثانية )يصهل يف اهلواء ويف اجلسد( خرب للهال. وداللة اجلملتان البالغية هي 
التأكيد والثبات، ففي األوىل أتكيد على أنَّ الكسل هو الذي يطهو قهوة الشاعر ابستمرار وجتدد، ويف 

يصهل يف اهلواء واجلسد ابستمرار وجتدد. فالشاعر هنا أراد أن يعكس لنا  الثاين أتكيد على اهلال هو الذي
كما هو معهود عن الشاعر بتعقله "ما يشعر به، ومدى تعلقه ابلقهوة اليت تعبث ابجلنان وتزكي النفس، 

. أما اجلمل املركبة من ديوان "ال تعتذر عمَّا فعلت" فنجد قول الشاعر يف قصيدة "الشديد بشرب القهوة
 "إن عدت وحدك":

 أ م ا أن ت  
 ،فاملرآُة قد َخَذلَْتكَ 

 أنت... ول س ت  أنت، تقول:
ه ي؟  .111أين تركت  و ج 

 
)فاملرخة قد خذلتك( مجلة امسية مكونة من االسم الصريح املبتدأ )املرخة ( واخلرب اجلملة الفعلية )قد  

صوف، وهو الضمري أنت وإخباره أبنَّ خذلتك(، وداللة اجلملة االمسية يف هذا السياق هو بيان حال املو 
اليت تفيد التحقيق. وقد  (قد)املرخة قد خذلته حينما يرى بوجهه حنوها، وقد أكد الشاعر هذا اخلرب إبضافة 

ه النزو  واالغرتاب عن بلده بفعل التهجري الصهيوين أراد الشاعر أن يشري إىل اإلنسان الفلسطيين الذي غريَّ 
 استعاض الشاعر عنه ابلوجه على سبيل اجملاز، وإمنا أراد هو تغري وهذا التغريُّ هلم عن أرضهم فلسطني، 
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التفكري والرؤى واألحالم لدى اجليل الذي نشأ يف الغربة، كما يفهم من السياق العام للقصيدة. كذلك من 
 صور اجلمل االمسية املركبة يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "زيتونتان":

 ين ُأِحب ُُّهم كلُّ املالئكُة الذ
 ، صبا   َأَخُذوا الرَّبِيَع من املكانِ 

، وأ ور ث وين ق مَّة  البـُّر ك ان    .111أ م س 
 

يف هذه املقطوعة الشعرية مجلة امسية مركبة من مبتدأ يتمثل يف )كلُّ املالئكة  الذين أحبهم( واخلرب  
مجلة فعلية )أخذوا الربيع من املكان(، وداللة اجلملة يف هذا السياق الشعري هو انقطاع الوصف عن 

ل الفعل أورث على اجلملة، املوصوف، فالشاعر أخرب أنَّ املالئكة أخذوا الربيع وانتهى هذا الوصف بدخو 
ليحل  انقطاع النعيم والسعادةوهي تشري أنَّ زمن الربيع قد انقطع وحل مكانه قمة الربكان، وهي داللة على 

 مكانه العذاب واألمل والوصب. 
 
 داللة اجلمل املنسوخة  4. 1 .4

فتنسخ حكمها اجلمل املنسوخة هي مجلة امسية تدخل عليها كان وأخواهتا أو إنَّ وأخواهتا، 
صبح منصواب، حنو: كان ياإلعرايب. ففي حال دخول كان وأخواهتا يبقى املبتدأ كما هو مرفوع، أما اخلرب ف

هللا  مسيعا  عليما . ويف حال دخول إن وأخواهتا يصبح املبتدأ منصواب واخلرب يبقى كما هو، حنو: إن هللا  مسيٌع 
 درويش، قوله يف قصيدته "حالة حصار: عليٌم. فمن اجلمل االمسية اليت جاءت يف شعر 

دى 
 
و ٌة خ ل ف  هذا امل  لنا إخ 

 إخوٌة ط ي  ب ون، حي  ب ونـ ن ا، يـ ن ظ ر ون  إلينا 
ر ه م:  ويـ ب ك ون، مث يـ ق ولون يف س  

 .118(هنا َعَلِني  لَْيَت هذا احِلَصارَ )
 

)هذا( ورفع اخلرب )ليت( من احلروف املشبهة ابلفعل يعمل عمل إن وأخواهتا، نصب االسم  
)عليني(. وداللة الناسخ يف هذا املقام هو للتمين وطلب ما هو مستحيل احلصول، فالشاعر يشري إىل شدة 
الظلم واالضطهاد الذي تعرض له الشعب الفلسطيين من عدوان احملتل الصهيوين، وهو ما أتمل له الكثري من 

وقد قصد الشاعر من )عليني( أن له أسباب ودواعي  املسلمني يف العامل، ويتمنون لو أنه لو يزول أبدا.
توجب هذا احلصار؛ ألنه يف حقيقة األمر هو ظلم وبغي وعدوان كما يدل على ذلك السياق اللغوي 

 للمقطوعة الشعرية. كذلك من صور اجلمل املنسوخة قوله:
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(: س أ ع ل  م ك  االنتظار    )إىل ح ار س 
ب  م و يت  املؤجَّل    على اب 

 ل، متهَّلمتهَّ 
 َلعلَّك َتْسَأُم من 
 وترفع ظلَّك  عين 

 وتدخل  ل يـ ل ك  ح رَّا  
ي  .119ب ال ش ب ح 

 
ة )لعلك تسأم  مين(، ولعلَّ من احلروف املشبهة ابلفعل ملنسوخيف هذه املقطوعة اجلملة ا تجاء 

أما الداللة البالغية تنصب االسم )تسأم ( وترفع اخلرب، واخلرب هنا حمذوف ومتعلقه شبه اجلملة )مين(. 
للجملة الناسخة هنا فهي تفيد التعليل؛ وذلك ألنَّ الشاعر ال يطلب الرمحة والشفقة من السجَّان الذي 
احتل أرضه واغتصبها، بداللة السياق الشعري، وذلك من خالل قوله: متهل، متهل. فهنا طلب الشاعر من 

ين ه ويرفع ظله عنه. وإذا ما انتقلنا إىل الديوان الثااحلارس أن يتمهَّل، والسبب يف ذلك هو لعله يسأم من
 ، فيقول يف قصيدته "فرحا بشيء ما":املنسوخةمن اجلمل االمسية  الكثري جندللشاعر "كزهر اللوز أو أبعد" 

 ... وحيي ما 
 كأنه إمياءة  سحرية  يناديين: تعال! 

ر ار ه    وكأنه ح ل ٌم ترجَّل كي ي د ر  ب ين  على أ س 
 .111ون  س ي د  جنميت يف الليل  ف أك  

 
يف قوله: كأنه إمياءٌة سحريٌة. وكأن من  املنسوخة يف هذه املقطوعة الشعرية جاء اجلملة االمسية 

احلروف املشبهة ابلفعل، تنصب االسم وترفع اخلرب، واالسم هنا هو الضمري املتصل )اهلاء( وخربه )إمياءة 
يف هذا السياق فهي تدلُّ على التشبيه، حيث أراد الشاعر أن  نسوخةسحرية(. أما داللة اجلملة االمسية امل

يشبه الوحي الذي يناديه ابإلمياءة السحرية واحللم، ووجه الشبه بينهما هو اخلفة واخلفاء والسرعة والتسرت، 
وقد دلَّ على ذلك سياق القصيدة الشعرية، حيث يقول الشاعر يف بدايتها: "فرحا بشيء ما خفي".  

 من صور اجلمل املنسوخة قوله يف قصيدة "نسيت غيمة":كذلك 
 زرقاء، محراء، صفراء، صافري  عَ  وكانتْ 

 على كتفيها لُّ ط  حني ت   أ  طَّ ب  تـ  تـ   ة  م  ي  من غ   املاء   فُ شِ تَ رْ ت َ  
 ،من عصافري   إىل بيتها، دون حاشية   حني تعود   ك  در  ست  
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  إنَّ  
 
  ر  تغيـَّ  ناخ  امل
 .115ني   ف  تـ  الك   ل  اح  يف س  

 
اجلملة املنسوخة يف هذه املقطوعة الشعرية )كانت عصافري ترتشف(، فكان من األفعال الناقصة  

اخلرب، وهنا اسم كان هو )عصافري( وخربها اجلملة الفعلية )ترتشف(. وداللة اجلملة  باليت ترفع املبتدأ وتنص
املنسوخة يف هذا السياق هو اتصاف االسم عصافري ابخلرب ترتشف يف الزمن املستقبل، أي أن الفعل كان 

اضي، حيث له داللة على املستقبل؛ وذلك ألن سياق القصيدة يشري إىل أن اخلطاب مل ينته  يف الزمن امل
استخدم الشاعر صيغ األفعال املضارعة بشكل كبري فيها. فالعصافري كانت ومل تزل ترتشف املاء ومل تنتهي. 
كما يشري إىل ذلك السياق الشعري. ومن صور اجلمل املنسوخة قوله يف قصيدة "يف بيت أمي" من 

 ديوان"ال تعتذر عما فعلت":
 َيْكِفي يف جدار  السُّور   كان ثقب  

د يق  كي   تعل  م ك  النُّجوم  ه و اية  التَّح 
 .111يف األب د ي

 
جاءت اجلملة املنسوخة يف قوله: )كان ثقب يف جدار السور يكفي..( فاسم كان )ثقٌب( وخربها  

مجلة فعلية )يكفي(، وداللة اجلملة املنسوخة هو الرجاء والتطلع والتمين إىل ما هو مرغوب إىل النفس، وهو 
ق السرا  للعقل يف التأمل والتفكر يف كل شيء، وهنا يستذكر الشاعر أايم صباه وم وإطالالتحديق يف النج

يف بيته الذي هجره بفعل احملتل الصهيوين، وأراد الشاعر أن يضع صور املشاهد اليت يتذكرها حية  أمام 
دة "أنزل هنا، القارئ وكأنه يعيشها بنفسه. كذلك من صور اجلمل املنسوخة يف هذا الديوان قوله يف قصي

 واآلن": 
ر ك    أ ن ز ل هنا، واآلن، عن كتف ك  قـ بـ 

ر ى لرتميم  احل ك اي ة    وأ ع ط  عمرك  فـ ر ص ة  أ خ 
 ليس كلُّ احلبِّ موات  

 . 171لْيَسِت األرُض اغرتااب  ُمْزِمَنا  
 

ليس يف )ليس كلُّ احلب موات ، وليست األرض  اغرتااب ( مجلتان منسوختان ابلفعل ليس، واسم  
( وخربه )اغرتااب(. وداللة ليس هو نفي اخل رب عن األوىل )كلُّ( وخربه )موات (، ويف الثانية امسه )األرض 
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 تدالن على نفي املوت عن كل   احلب، ونفي االغرتاب عن نياملنسوخت نياالسم، وبذلك فإن اجلملت
قنوط واليأس واالستسالم للواقع، وقد األرض. وداللة اجلملة يف هذا السياق إشاعة األمل والرجاء وعدم ال

دلَّ على ذلك قول الشاعر: "وأعط عمرك فرصة أخرى"، وكأن الشاعر أراد أن يقول للمخاطب إن كنت 
تظن أن احلبَّ سببا يف الشقاوة والضعف والسقم، فهناك حبا  خخر ال يسبب تلك العلل، وكذلك إن 

كامل   ك يستمر طويال، فمع األايم ستصبح مواطنا لخرجت من أرضك إىل بالد الغربة، فهذا االغرتاب ال
. ويف هذا دعوة من الشاعر لألمل وترقُّب األفضل وعدم اليأس والقنوط من الواقع الذي واحلرايت احلقوق

 نعيشه. 
 
 داللة اجلمل الفعلية  4. 2

 ؛ للوقوف على أسرار تلكشعربعض صور اجلمل الفعلية يف اليف يف هذا املقام سوف نبحث و 
، وقد اختار الباحث أربع صور الصور من خالل اتباع املنهج السياقي لنظرية فريث يف علم اللغة احلديث

 وهي على النحو اآليت:  من صور اجلمل الفعلية،
 
 داللة اجلمل املثبتة 4. 2 .1

، أي: مل 177اجلمل املثبتة هي اجلمل اليت حدثت وال حتتمل التكذيب، وهي إخبار ابإلجياب
(. ومن أهم دالالت غة احلديثعلى اجلمل أيُّ حرف  من حروف النفي. حنو: )درست  علم الليدخل  

اجلمل املثبتة هي التأكيد على حدوث الفعل من الفاعل، وإثباته له. وتظهر لنا دالالت اجلمل املنفية من 
ه املعاين اليت خالل البحث عنها يف شعر حممود درويش؛ وبيان أمهية السياق اللغوي )الشعري( يف توجي

 حتملها اجلمل املثبتة يف الكالم. فيقول الشاعر يف قصيدته "حالة حصار":  
 بني الو ج ود   يَِقيُس اجلُُنوَد املََسافةَ 

م    وبني الق د 
ب ة    .179مبنظار  د ابَّ

 
تتحدث هذه املقطوعة الشعرية عن صورة من الصور اليت تتكرر أثناء احلصار الصهيوين لفلسطني،  
ورة اجلندي الصهيوين وهو يعتلي داببته يقتنص فيها الفرصة ليطلق النار، فالشاعر هنا استخدم وهي ص

منظار الداببة كناية على أن األعداء ال جمال لديهم إال استخدام منظار الداببة أي كناية عن القتل 
تمل التكذيب، وإمنا والتخريب والدمار. وهذه املقطوعة مجلة مثبتة مل تسبق بنهي أو نفي، أي أهنا ال حت

احلدث أمر مؤكد واثبت، وداللة اجلملة تكمن يف استخدام الشاعر للفعل املضارع، وهي تشري إىل 

                                                           
الييني، مصطفى.  311  بيروت المكتبة العصرية. الجزء ألول.. جامع الدروس العربية. 1912انظر: ال
 . 8. ص9119درويش.  179

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



162 
 

االستمرار والتجدد يف الفعل، وهذا هو الواقع املعاصر، فاألعداء على مدار التاريخ ال يفهمون غري لغة 
 ذا الديوان قوله:القتل واحلرب واإلفساد. كذلك من صور اجلمل املثبتة يف ه

 سَأْصُرُخ يف ُعْزَلِِت 
 ال لكي أ وق ظ  النائمني.

 ولكن لكي ت وق ظ ين  ص ر خ يت  
ني   ي ايل   السَّج   .171من خ 

 
جاءت اجلملة املثبتة يف قوله: )سأصرخ يف عزليت( وهي مجلة بدأت بفعل مضارع مسبوع حبرف  

جدد، أما داللة حرف قد بدأ وهو مستمر اآلن يف التاالستقبال )س(، والفعل املضارع يدلُّ على أن الفعل 
إرجاء الفعل إىل املستقبل، ودخول حرف االستقبال على الفعل املضارع يدلُّ على جتدد  واالستقبال فه

الفعل يف املستقبل. وبذلك فإن داللة اجلملة يف هذه القطعة الشعرية تشري إىل أن الشاعر مل يصرخ اآلن، 
ملستقبل سواء القريب منه أو البعيد. وقد أراد الشاعر من ذلك أن يلفت األنظار حنو وإمنا يكون ذلك يف ا

معاانة الشعب الفلسطيين السجني واحملاصر من زمن بعيد إىل أمد أبعد، فاملاضي مشهود عليه وال حيتاج 
السجني العامل حنو مستقبل الشعب الفلسطيين  مهم املستقبل فال، وكأن الشاعر يستثري اإىل دليل أم

واحملاصر؛ لكي يفك عنه األغالل وحيرر األوطان من احملتل الغاصب. وإذا انتقلنا إىل ديوان "كزهر اللوز أو 
 أبعد" جند من صور اجلمل املثبتة قول الشاعر يف قصيدة "اآلن... يف املنفى":

:ُقْل للَحَياةِ   ، كما ي ل يق  بش اع ر  م ت م ر  س 
ر ه نَّ كاإلانث  الواث    ِسريي ببطء   ح   ق ات  ب س 

اٌء خ ف يي: ي د ه نَّ. لكل   واحدة  ن د   وك 
! ،  م ا أ مج  ل ك   .  171ه ي ت  ل ك 

 
بفعل أمر  )قل، وسريي(، ولفعل األمر دالالت   ببطء ( مجلتان فعليتان بدأات)قل  للحياة ، وسريي  

والندب، والوجوب، والتعجيز،  يب، والتهديد، واإلنذار، والدعاء، والتمين،دكثرية منها: اإلذن، والتأ
واإلهانة، والتفويض، وغريها الكثري. أما يف هذا السياق فإن فعل األمر يف اجلملة األوىل يدلُّ على األذن 
والتأديب، ويف الثانية الدعاء والتمين. فالشاعر هنا خاطب احلياة كما خياطب اإلانث، وخماطبة اإلانث 

؛ ملا تتسم به اإلانث من مسات جتعلهنَّ موضع حب   وحنان تستوجب أسلوب الرفق والعطف والتمين
وتقدير، فهنَّ األم واألخت والبنت، ومكانتهما تستوجب منا ذاك األسلوب يف اخلطاب. كذلك من اجلمل 

 املثبتة يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "كما لو فرحت":
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:   كما  على ضغطتُ . رجعتلو ف ر حت 
 ....وانتظرتُ ج ر س  الب اب  أكثر  من مر ة ، 
ت ح   ٌد يـ ف  . ال أ ح  ، ال  لعل  ى أتخرت   الب اب 

.  أنمٌة يف املمر  
 أ ن مفاتيح بييت معي، فاعتذرت   تذكرتُ 

 فادخل  نسيُتك لنفسي: 
 .178 ... أان الضيف يف منزيل واملضيفدخلنا

 
 ضغطت، فيها الفعل املاضي، حنو: رجعت،يف هذه املقطوعة الشعرية مجل فعلية مثبتة، تكرر  

اعتذرت، نسيتك، دخلنا. وداللة الفعل املاضي العام هو حدوث الشيء يف الزمن املاضي، أي أنه أتكد 
. ففي هذا املقام يظهر لنا إىل أن الشاعر قد نسج تلك األوصاف يف  حدوثه يف الزمن املاضي بال شك  

ر يشري إىل العالقة بني خياله، فهو حي  د  ث نفسه بتلك احلوادث، ويدلُّ السياق الشعري على أن الشاع
 ناإلنسان وأرضه وبيته رغم ب عد املسافة بينهما، فهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا، وهي كناية ع

الفلسطيين الذي هجر أرضه بفعل االحتالل الصهيوين، وكأن الشاعر يصف حالته وهو يف حالة الرجوع 
قول الشاعر يف قصيدة "خيتارين اإليقاع" من ديوان "ال إىل وطنه وبيته. أيضا من صور اجلمل الفعلية املثبتة 

 تعتذر عما فعلت:" 
،  على الطريق إىل الغمام 

 مسعُت قلَب اأُلمِّ 
 :خيفق  يب

 أ ان ا مرأة م ط لَّق ٌة،
 فألعن ابمسها زِيَز الظالمِ 

ت  مرا ة  على قمر    وك لَّما شاه د 
 رأيُت احلّب شيطان  

لق  يب  :حي  م 
 موجودا  أان ما ز ل ت  

 ولكن لن تعود كما تركت ك  
 لن تعود، ولن أ عود  

 فيكمل  اإليقاع  د و ر ت ه  
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 .179 ...وي شر ق  يب
 

تفاوتت اجلمل الفعلية املثبتة بني املاضي )مسعت قلب األم، ألعن ابمسها زيز الظالم، رأيت احلبَّ  
الشيء يف املاضي، واجلمل  شيطاان( واملضارع )خيفق يب، حيملق يب( واجلمل املاضية تدل على حدوث

املضارعة تدل على احلدوث املستمر للفعل اآلن ويف املستقبل. ويالحظ يف هذا السياق أن الشاعر قد 
استخدم صيغة الفعل املاضي مع احلاالت اليت ال جيب أن تتكرر؛ ألن يف تكرارها ما يدلُّ على عدم 

زيز الظالم أمران ال حيتاج إىل إعادة ذكرمها يف الطاعة من ق بل املوصوف، فسماع قلب األم خيفق، ولعن 
املستقبل، فهو يشري إىل الرضا والطاعة. أما استخدام الشاعر للفعل املضارع )خيفق يب، حيملق يب( فهي 
يدلُّ على التجديد واالستمرار يف املستقبل، فقلب األم دائما خيفق ابحلب   واحلنان جتاه أبنائها، وكذلك 

فالشيطان على هذه الصفة يف الغواية والضالل والتزيني للشهوات والبعد عن الصراط احلال حيملق يب، 
املستقيم، فهو يف خلقته قائم على هذه الوظيفة املتجددة واملستمرة. لذا جند أن الشاعر قد و ف  ق يف 

قيقية. كذلك من ا املناسب، واليت تعرب عن داللتها احلماستخدام اجلمل الفعلية املاضية واملضارعة يف مكاهن
 صور اجلمل املثبة قوله يف قصيدة "وأان، وإن كنت األخري":

 وأان، وإن ك ن ت  األ خري ،
ت  ما يكفي من الكلمات    ...و ج د 

مٌ   ك لُّ قصيدة  ر س 
 اآلن خارطة  الربيع   سأرسم للسنونو

 وللم ش اة على الرصيف الزيزفون  
 ....وللنساء  الالزورد  

 طريقُ سيحِمُلن الوأ ان، 
 على كتفي وسوف َأمحُلهُ 

 .171صورت ه ، يستعيَد الشيءُ إىل أ ن  
 

)سأرسم للسنونو، سيحملين الطريق، سوف وسوف أمحله، أن يستعيد الشيء( جند أن هذه  
اجلمل هي مجلة فعلية تدلُّ على املستقبل؛ لوجود حروف االستقبال )السني، وسوف، وأن( وهي مثبتة؛ 

 تقع إىل ألهنا مل ت سبق بنفي أو هني. وداللة اجلمل العام هو حدوث الشيء يف الزمن املستقبل، أي أهنا مل
اآلن. أما داللة اجلمل يف السياق الشعري للقصيدة فهي تدلُّ على األمل والتفاؤل واالستبشار ابملستقبل، 
فعندما يقول الشاعر: سأرسم للسنونو اآلن خارطة الربيع، وللمشاة على الربيع الزيزفون، وللنساء الالزورد. 
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ل والتفاؤل، فالربيع والزيزفون والالزورد هي كلمات جند أن هذه اجلمل حتمل يف ثناايها ما يعرب عن األم
حملين الطريق وسوف أمحله، تدلُّ على التعاون والتضامن يتعرب   عن الفر  والسعادة واخلري. وكذلك س

والتكاتف بني الشاعر والطريق، والطريق هنا كناية عن كل   شيء  يوصل إىل حتقيق األماين واألهداف. 
ابستخدامه لتلك  الشعري كان بليغا يف التعبري عن مضمون القصيدة ومغزاها فالشاعر يف هذا السياق

 .األلفاظ
 
 داللة اجلمل املنفية   4. 2. 2

، 175اجلمل املنفية هي اجلمل اليت حتتمل التصديق والتكذيب، واجلمل املنفية إخبار ابلسلب
نفي املاضي(. كما يدخل يف النفي: وأدوات النفي هي: )ال، وما: لنفي احلال، ولن: لنفي املستقبل، ومل: ل

غة ليس، غري، الت. وأصل حروف النفي هو احلرف "ال"، والنفي عكس اإلجياب، حنو: )مل أدرس علم الل
(. ويؤدي النفي إىل دالالت بالغية يف الكالم، ومن أهم هذه الدالالت: نفي حدوث الفعل، أو احلديث

ن األساليب البالغية اليت ي كشف عن أسراره ودالالته نفي وصف الفاعل ابلفعل. وأسلوب النفي كغريه م
البالغية من خالل السياق اللغوي الذي توضع فيه. ويف هذا املقام نبحث عن دالالت اجلمل املنفية يف 

ه السياق اللغوي )الشعري( يف توجه تلك الدالالت مبا يتناسب مع ؤديشعر درويش، وبيان الدور الذي ي
الكالم. فمن صور اجلمل املنفية اليت جاءت يف شعر درويش قوله يف قصيدته  مراد الشاعر ومقصده من

 "حالة حصار": 
 ال َصدى  هومريي ِلَشْيء  ُهَنا

ني  حنتاجها   ف األ س اط ري  ت ط ر ق  أ بـ و ابـ ن ا ح 
ء  هنا  .171ال صدى  هومريي ل ش ي 

  
يف هذه املقطوعة الشعرية جاءت اجلملة املنفية مكررة يف قوله: )ال صدى هومريي لشيء هنا(،  

يدلُّ على نفي حدوث الشيء يف احلال. أما داللة اجلملة املنفية يف السياق الشعري هو  (ال)وحرف النفي 
ا احملتل ابلصدى أن الشاعر ينفي عن احملتل الصهيوين أي وجود على أرض فلسطني، وقد شبه الشاعر هذ

اهلومريي الذي هو كأسطورة إغريقية قدمية ال أثر هلا يف أرض الواقع. ووجوده على أرض فلسطني حيتم عليه 
اإلذن من أصحاب األرض لزايرهتا ورؤيتها، ال كمحتل غاصب ومستبد. فكانت اجلملة املنفية ذات داللة 

 ى أرض فلسطني. أيضا من الصور املنفية قوله:بالغية معربة عن احلال الذي يرمسه الشاعر عما حيدث عل
ٌر:  قال يل كاتٌب س اخ 

اي ة ،   لو عرفت النهاية، م ن ذ  الب د 

                                                           
الييني.  318 األول.1912انظر: ال  . الجزء
 .  1. ص9119درويش.  171

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



166 
 

 .191مل يبَق يل عمل  يف اللغةِ 
 

)مل يبق  يل عمٌل يف اللغة( مجلة منفية س بقت حبرف النفي )مل( الذي يدلُّ على نفي الشيء يف  
السياق هو التهكم والسخرية واالستهزاء من املصري الذي وصل إليه  املاضي. وداللة اجلملة املنفية يف هذا

الشاعر، فأراد الكاتب أن يقول إن هناية الشاعر الشعرية مل تكن حممودة، فلو علم ذلك يف املاضي ملا أنطق 
نفية قلمه ابلشعر وخميلته ابلفكر. وإذا انتقلنا إىل ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" لوجدان من صور اجلمل امل

 قوله يف قصيدة "كنت أحب الشتاء":
 :م ط ٌر، م ط ٌر كنداء  يـ ز ف  إىل العاشق

 ... مل يكن يفأ هطل  على جسدي! 
ر   الشتاء بكاء  .يدلُّ على خخر  الع م 

 كان البداية ، كان الرجاء . فماذا
 سأفعل، والعمر يسقط كالشَّع ر،

 .197؟ماذا سأفعل هذا الشتاء
 

يف قوله: مل يكن يف الشتاء بكاء يدل على خخر العمر. حيث س بق اجلملة جاءت اجلملة املنفية  
الفعلية حرف النفي )مل( الذي يدلُّ على نفي حدوث الفعل يف الزمن املاضي. أما داللة اجلملة يف القصيدة 
فإن السياق يشري إىل أن الشاعر ينفي ذاك اإلحساس والشعور الذي ينتاب اإلنسان عندما حيل عليه 

تاء، فهو يرمز إىل السكون واهلدوء؛ ألن هذا الفصل ي قي  د حركة اإلنسان؛ لشدة الربد واألمطار. وهنا الش
ينفي الشاعر هذا الوصف وهذا الشعور الذي يدلُّ على ق رب األجل، فسكون اإلنسان وبروده يدلُّ على 

مل املنفية يف هذا الديوان املوت واالنقطاع عن احلياة؛ لذا فالشاعر ينفي ذلك عنه. كذلك من صور اجل
 قوله يف قصيدة "ال أعرف الشخص الغريب":
 ال َأعرف الشخَص الغريَب و ال مآثَرُه....

نازة  فمشيت خلف النعش،  رأيت  ج 
 ملمثل اآلخرين مطأطئ الرأس احرتاما . 

؟َأجد َسَببا  ألسأل  : م ن  ه و الشخص  الغريب 
  وأين عاش، وكيف مات ]فإن أسباب

 كثريٌة من بينها وجع احلياة[الوفاة  
 سألت  نفسي: هل يراان أ م يرى
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ما  وأيسف  للنهاية؟ كنت أ علم أنه  ع د 
 ابلبنفسج كي لن يفتح الن َّْعَش املَُغطَّى

 .199 ي ود  ع نا ويشكران ويهمس  ابحلقيقة
 

مآثره( يف هذه املقطوعة الشعرية جاء ثالث  مجل  منفية ، وهي: )ال أعرف الشخص الغريب وال  
احلال، ومجلة )مل أجد سببا ألسأل( وحرف النفي )مل(  يف وحرف النفي )ال( يدلُّ على نفي حدوث الشيء

يدلُّ على نفي الشيء يف املاضي، ومجلة )لن يفتح النعش املغطى ابلنفسج( وحرف النفي )لن( يدلُّ على 
املقطوعة الشعرية الواحدة يضفي على نفي الشيء يف املستقبل. وهذا التنوع يف استخدام أساليب النفي يف 

النص صبغة بالغية مجيلة، وتثري انتباه القارئ هلا؛ مما يستدعيه الفضول يف الكشف عن املعاين والدالالت 
اليت أراد الشاعر أن يقوهلا ويبو  هبا لآلخرين. أما داللة اجلمل املنفية كما يشري إليها السياق، فنجد يف 

في املعرفة ملن سأل: هل تعرف الشخص الغريب؟، أما اجلملة الثانية فتدلُّ على عدم تدلُّ على نأهنا األوىل 
االهتمام ابملعرفة، فالشاعر مل أيبه ابلسؤال عن امليت، ويف اجلملة الثالثة تدلُّ على أتبيد النفي، فامليت لن 

قصيدة "سيجيء يوم يفتح النعش أبدا. كذلك من صور اجلمل املنفية اليت وردت يف شعر درويش قوله يف 
 خخر" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

 سيجيء يـ و ٌم خخٌر ، يوٌم نسائيي 
 ، شفيف  االستعارة  ، كامل  التكوين

م سٌ   ’ماسيي زفايف الزايرة  م ش 
. ’ س لٌس   ال أحد  ُيُِسُّ خ فيف  الظل  

 . فك لُّ َأو الرحيلِ  برغبة  يف االنتحارِ 
 ’حقيقيي  شيء، خارج املاضي، طبيعيي 

 .191رديف  صفاته األوىل
 

)ال أحد حيسُّ برغبة يف االنتحار أو الرحيل( مجلة منفية س بقت حبرف النفي )ال(، وقد جاء  
حرف النفي بعد االسم النكرة )أحد( وهو يدلُّ على العموم والشمول، أي: ال يوجد أي إنسان حيسُّ 

سياقية فهي تشري إىل التفخيم والتعظيم لذاك اليوم الذي برغبة يف االنتحار أو الرحيل. أما داللة اجلملة ال
يبثُّ السعادة والبهجة واألمل يف املستقبل، ومن أجل ذلك فال أحد من الناس حيسُّ برغبة يف االنتحار أو 
الرحيل. وقد وصف الشاعر ذاك اليوم أبوصاف  تثري يف النفوس االشتياق والرتقب الشديد له. كذلك من 

 نفية قوله يف قصيدة "مل أعتذر للبئر":صور اجلمل امل
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 حني م ر ر ت  ابلبئر ، مل َأعَتِذْر للبئر
 استـ ع ر ت  من الصَّنـ و ب رة العتيقة  غيمة  
ا كالربتقالة ، وانتظرت  غزالة  وع ص ر هت 

 .191 بيضاء  أسطوريَّة  
 

اعتذرت للبئر؟ فرد بدأ الشاعر القصيدة جبملة منفية )مل أعتذر للبئر( وكأن الشاعر س ئل: هل  
بقوله: مل أعتذر للبئر. وحرف النفي )مل( يفيد نفي وجزم الفعل من احلاضر إىل املاضي، وتنفي حدوثه. أما 
داللة اجلملة يف هذا السياق فهي تشري إىل اإلنكار وعدم اإلقرار أو االعرتاف ابلبئر؛ وذلك ألن الشاعر  

لم أن هذا البئر ليس له اعتذر، وقد دلَّ على ذلك السياق كان يظنُّ أن هذا البئر له، فأنكره. وعندما ع
 الشعري، حيث يقول الشاعر يف هناية القصيدة: "صا  يب صوت عميق، ليس هذا القرب قربك، فاعتذرت".

 
 داللة اجلمل الطلبية  4. 2 .3

أنواع اإلنشاء الطليب هو ما استلزم مطلواب غري حاصل وقت الطلب، ويقع هذا اإلنشاء يف مخسة 
. واإلنشاء يقسم إىل: طليب، وغري طليب، 198رئيسة، وهي: األمر، والنهي، والتمين، واالستفهام، والنداء

والطليب يقسم إىل: طليب حمض، ويشمل: )األمر، والنهي، والنداء(. وطليب غري حمض، ويشمل: 
ملد  والذم، وأفعال )االستفهام، والتمين، والرتجي، والعرض، والتحضيض( أما غري الطليب، فيشمل: )ا

، وكم اخلربية( . ويف هذا املقام سوف نقتصر على اجلمل الطلبية 199الرجاء، وصيغ العقود، والقسم، وربَّ
احملضة، والبحث عن داللة تلك اجلمل يف السياق اللغوي )الشعري( يف أشعار حممود درويش، وذلك على 

 النحو اآليت: 
 
 . داللة مجل األمر1

. ولفعل 191ل على وجه التكليف واإللزام بشيء مل يكن حاصال قبل الطلباألمر: هو طلب الفع
األمر صيغ أربع، وهي: )افعل( وهي الصيغة األساسية، وصيغة الفعل املضارع اجملزوم بالم األمر، حنو: 
)لتذهب(، واسم فعل األمر، حنو: )صه، مه(، واملصدر النائب عن فعل األمر، حنو: )فضرب الرقاب( أي: 

ب  الرقاب. ولصيغ فعل األمر معان  كثرية تصل إىل مخس وثالثني معىن  ذكرها علماء األصول يف  اضرب ضر 
كتبهم، فمن هذه املعاين: الوجوب، والندب، واإلابحة، واإلرشاد، واإلرادة، واملشورة، والتكذيب، والدعاء، 
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. وللوقوف أكثر على 195ري"والتسوية، والتمين، واالحتقار، وغريها كما وردت يف كتاب "شر  الكوكب املن
أسرار أسلوب مجلة األمر ودالالهتا نستعرض مناذج من شعر درويش، فيقول الشاعر يف قصيدته "حالة 

 حصار":
  أ يُّها الواقفون علي الع ت بات ادخ ل وا،

  واشربوا معنا القهوَة العربيَّةَ 
  .غقد تشعرون أبنكم  ب ش ٌر مثلناف

  !البيوتأ يها الواقفون علي عتبات 
  خرجوا من صباحاتنا،اُ 

  نطمئنَّ إيل أ ننا
 .191!ب ش ٌر مثلك م  

 
وردت مجلة األمر يف قوله: )واشربوا معنا القهوة العربية، واخرجوا من صباحاتنا(، فالشاعر هنا  

خياطب احملتل الصهيوين الذي حياصر الشعب الفلسطيين يف مأمنه ومسكنه وكل   ما ميلك، فجملة األمر 
 تدلُّ على السخرية والتهكم؛ ألن الشاعر يف حقيقة األمر ال يطلب أن جيلس مع احملتل املغتصب األوىل

ألرض فلسطني ليشرب معه القهوة وكأنه صديق محيم، بل كان هذا األمر على سبيل السخرية والتهكم. 
ل الصهيوين عن أرض أما داللة مجلة األمر الثانية فهي تشري إىل الوجوب يف الفعل؛ وذلك ألن خروج احملت

فلسطني هو واجب ال خالف فيه يف مجيع األداين واألعراف. فالشاعر حىت يطمئن إىل هذا احملتل أبنه 
بشر كسائر البشر جيب عليه اخلروج أوَّال  من أرض فلسطني. كذلك من صور مجل األمر قوله يف قصيدة 

 "يل حكمة احملكوم ابإلعدام" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
ة  احملكوم ابإلعدام  يل   م  ك   : ح 

 ال أشياء  أملك ها لتملكين،
 :كتبت  وصيَّيت بدمي

 .111ثُِقوا ابملاء اي ُسكَّاَن ُأغنيِت
 

)ثقوا ابملاء اي سكان أغنييت( مجلة طلبية جاءت بصيغة األمر، ورمبا الشاعر أراد أن يقول  
للمخاطبني الذين تنوعت أوصافهم يف شعره أن جيعلوا الود والرمحة بينهم؛ ألن املاء يرمز للرو ، فهو أصل 

                                                           
مكتبة العبيكان.  . )حتقيق( حممد الزحيلي، نزيه محاد. الرايض:شر  الكوكب املنري مبختصر التحرير. 7111ابن النجار، حممد بن أمحد.  195
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بب أو ذنب. أما داللة احلياة وأساسها. وكأنه يقول حافظوا على هذه األروا  اليت تزهق كلَّ يوم دون س
؛ فالرتجي طلب املمكن، أما التمين فهو طلب ت ياجلملة يف هذا السياق فه ي أو التمين   دلُّ على الرتج  

املستحيل. فهذه اجلملة حتتمل هاتني الداللتني. أيضا من صور اجلمل الطلبية اليت جاءت بصيغة األمر، 
 ن ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":قول الشاعر يف قصيدة "مقهى، وأنت مع اجلريدة" م

ك  ما ت ش اء ،  فاصنعْ   خلعْ ابنف س 
، فأنت اء ك  إن  أ ردت  ذ   ق م يص ك  أو ح 

 . 117 منسيُّ وح ري يف خيالك
 

يف هذه املقطوعة الشعرية تظهر مجل األمر قد جاءت بصيغة )افعل(، وذلك يف قوله: )فاصنع،  
إجبار أو إكراه، وقد دلَّ السياق الشعري على ذلك، من  واخلع(، وتدلُّ تلك اجلمل على التخيري دون

خالل قول الشاعر: )ما تشاء، وإن أردت(، أي: أن هذا الطلب أو األمر وفق إرادتك ومشيئتك. وهنا 
حرية أكثر من حرية اجلسم، فال  نأراد الشاعر من هذا الوصف أن يقول: إن اخليال والفكر واإلبداع هل

 يال، لكن يستطيع أن حياصر اجلسم، فالفكر حري يرفرف يف البال دون قيود.أحد يستطيع أن حياصر اخل
 
 . داللة مجل النهي2

النهي: هو طلب الكف   عن الفعل على وجه االستعالء، وأييت على صورة واحدة، وهي املضارع 
أيت للداللة املسبوق بال، حنو: )ال تفعل(. وألسلوب النهي دالالت ت فهم من السياق الذي توضع فيه، في

على: التحرمي، والدعاء، والرجاء، والنصح واإلرشاد، والتحسر والندم، والتحقري والتصغري، والتوبيخ 
. فمن صور مجلة النهي يف شعر درويش قوله يف قصيدته "حالة 119والتبكيت، وغريها من الدالالت

 حصار":
 )إىل قارئ(

 ال تثْق ابلقصيدةِ 
 بنت  الغياب  

 فكرٌ فال هي حدٌس وال 
 .111ولكنها حاسة  اهلاوية  
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جاءت مجلة النهي يف قوله: )ال تثق ابلقصيدة(، ويف هذا السياق خرج معىن النهي احلقيقي إىل  
اجملاز؛ ألن الشاعر أراد من مجلة النهي التحذير للقارئ. ولعلَّ الشاعر أراد أن يقول إن القصيدة اليت هي 

رماد اليت تذهب أدراج الريح، فال قيمة هلا. فداللة السياق نسج من اخليال إن مل تعكس الواقع فهي كال
تشري إىل أن اجلملة تفيد التحذير من الوقوع يف فخ   اهلوى. كذلك من صور اجلمل املنهية قول الشاعر يف 

 قصيدة "برتقالة" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد": 
 هناك عرسٌ 

 ءِ فال تُ ْغِلُقوا الَباَب يف َوْجِه َهذا اهلََوا
 ض مَّخ  ابلزجنبيل  وخ وخ  الع ر وس  اليت 

 امل
 .111تنضج  اآلن

 
)فال تغلقوا الباب يف وجه هذا اهلواء( مجلة هني س بقت بال النهاية، وقد دلَّ السياق الشعري على  

أن النهي هنا يفيد النصح واإلرشاد، وذلك ألن الشاعر أراد من هذا اخلطاب الشعري أن يوجه املخاطبني 
رغوب واحملبوب، فالعرس شيء قريب من النفوس جيلب الفر  والسرور، وكأن الشاعر ينصحهم بعدم حنو امل

حرمان أنفسهم من هذا الفر  وهذا السرور. كذلك من صور اجلمل املنهية قول الشاعر يف قصيدة "ال 
 تعتذر عما فعلت" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

 أ قول يف – ال تعتذْر عمَّا فَ َعْلتَ 
 :سر ي. أقول آلخ ري الشخصي   

ي  ذكرايت ك  ك لُّها مرئ ي ةٌ 
 .118ها ه 

 
يف هذه املقطوعة جاءت مجلة النهي يف قوله: )ال تعتذر عمَّا فعلت(، فالشاعر هنا خياطب نفسه  

من خالل عرض الذكرايت الغابرة على حلوها ومر ها، فهي أمامه كالصور املرئية يقلبها يف صحائف األايم. 
داللة مجلة النهي يف السياق الشعري فهو يدلُّ على اليأس واإلحباط من الذكرايت األليمة، وقد أشار أما 

إىل ذلك السياق الشعري للقصيدة، وذلك بقوله: ضجر الظهرية، وقوله يف هناية القصيدة: قلت آلخري: 
 اط.ال تعتذر إال ألمك. فالشاعر هنا يرفض االعتذار إال ألمه؛ بسبب اليأس واإلحب

 
 . داللة مجل النداء3

، أو تنبيهه ألمر يريد املتكلم أن خيربه به، من  أسلوب النداء: هو طريقة تـ ت بع الستدعاء شخص 
خالل استعمال إحدى أدوات النداء، وهي سبعة: )أ، أي( لنداء القريب، )اي( للقريب والبعيد واملتوسط، 
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 تيقع بعد حروف النداء )ابملنادى(. وله تفصيال )أاي، هيا( للبعيد، )وا( للندبة. ويسمى االسم الذي
واستدراكات يطول احلديث عنها يف هذا املقام، وقد عرضها العلماء يف كتاابهتم ابلشر  والتفصيل ككتاب 

الغرض الرئيس من أسلوب )النداء( التنبيه واالهتمام مبضمون . و 119"جامع الدروس العربية للغالييين"
مساع املناد ي ن. وعبارات املفسرين الدالة على هذا الغرض كثرية، خنتار منها، أ عين )النداء( يسرت اخلطاب؛ أل

قوهلم: "وافتتا  اخلطاب ابلنداء؛ لالهتمام مبا سي لقى إىل املخاطبني". وقوهلم: "إعادة النداء يف أثناء الكالم 
يستمعونه". وقوهلم: "ألن النداء تكرير لألمهية، يقصد به هتويل األمر، واسرتعاء السمع اهتماما  مبا 

يستدعي إقبال أذهاهنم على ما سيلقى عليهم". وقوهلم: "للتنويه بشأن الكالم الوارد بعد النداء". وحنو 
وقد خيرج النداء عن األصل الذي وضع له إىل  .ذلك من العبارات الدالة على املقصود من أسلوب )النداء(

الذي أتيت فيه، حنو: التهديد، واحلسرة، والتعظيم، والتعجب، أغراض بالغية أخرى ت فهم من السياق 
والتحذير، واملد ، والتخيري، واالستعانة، والتأنيس، والتلطُّف، وغريها الكثري. ولتوضيح هذا األسلوب 
نستشهد ببعض األمثلة من شعر حممود درويش؛ لبيان دالالته البالغية وأسراره اإلبداعية يف السياق اللغوي 

 ري(. فيقول درويش يف ديوانه "حالة حصار": )الشع
 على الع تـ ب ات  اد خ ل وا، َها الَواِقُفونَ أي ُّ 

و ة  الع ر ب يَّة .  ر ب وا م ع ن ا الق ه   واش 
 

جاءت مجلة النداء يف قوله: )أيها الواقفون( فاملنادى: الواقفون، وحرف النداء هو أي، وهو لنداء  
ف النداء )أي( يف املخاطبة؛ للداللة على قرب املسافة بينه وبني القريب. وقد استخدم الشاعر حر 

املخاطبني، واملخاطبون هنا هم األعداء الذي حياصرون الوطن بكل ما فيه، وقد دلَّ على ذلك استخدام 
الشاعر للفظ )العتبات( وهي اجلزء األمامي من البيت؛ كناية عن شدة احلصار والتضييق الذي ميارسه 

يوين ضد الشعب الفلسطيين، وقد مرَّت هذه املقطوعة يف داللة مجلة األمر، واليت أشارت إىل احملتل الصه
التهكم والسخرية من األعداء، وكذلك احلال يف هذا املقام، فقد دلَّ النداء على التهكم والسخرية من 

ر يف قصيدة األعداء يف طلب الشاعر هلم ابلدخول إىل البيت. كذلك من صور مجل النداء قول الشاع
 "فرحا بشيء ما" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":

، فـ ي ض ك  ك لَّه لنخوض  أ عطنا، اي ح بُّ
ناخ  مالئٌم،

 
 حرب العاطفي ني الشريفة ، فامل

 والشمس تشحذ يف الصبا  سالحنا،
 ! ال هدٌف لنا إال  اهلزمية  يفاي ُحبّ 

 .111 حروبك...
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( فاملنادي هو احلب، وحرف النداء اي، أما يف هذه املقطوعة الشعرية جاء النداء   يف قوله: )اي حبُّ
داللة مجلة النداء البالغية يف هذا السياق فهو التودُّد والتوسُّل، فالشاعر يطلب من احلب   أن مينحه من 
فيضه؛ ليكون جزءا يف طريق العشَّاق واحملبني العاطفيني. حيث شبه الشاعر هذا احلب ابحلرب الذي 

اآلخرين، مث تكون النتيجة هي اخلسران يف مجيع احلاالت. أيضا من صور مجل النداء قول  خيوضها مع
 الشاعر يف قصيدة "نزف احلبيب شقائق النعمان" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

َعانَ   احتفل   اي شعَب َكن ْ
 بربيع أ رضك ، واشتعل  

 ج رَّد  من
 كزهورها، اي شعب كنعان امل

 .115 !سالحك، واكتمل  
 

)اي شعب كنعان( مجلة النداء، فالشعب هو املنادى، وحرف النداء هو الياء، وداللة مجلة النداء  
يف السياق الشعري هو املد  والثناء على شعب كنعان، وقد قصد الشاعر بشعب كنعان هنا هو الشعب 

فلسطني أببناء  ا سكان أرض الفلسطيين، إذ أن أرض فلسطني كان أول من سكنها هم الكنعانيون؛ فسمو 
فأرض فلسطني ألهنا مهبط األداين السماوية ومركز دعوة الرسل إىل هللا، كانت أرض خري وسالم  كنعان.

وحمبة إىل مجيع أهل األرض، وقد استخدم الشاعر رمز الربيع؛ لداللته على البهجة واالنشرا  والسرور 
هنم مصدر الفر  والسرور والبهجة للعامل املنبعث منه. فكأن الشاعر ميد  شعب كنعان )الفلسطينيون(؛ أل

 أمجع. 
 
 داللة اجلمل الشرطية 4. 2. 4

أسلوب الشرط: هو أسلوب يتم فيه الربط بني مجلتني، حبث يكون تعلق حدوث اجلملة الثانية 
، أي أن اجلملة الشرطية تتكون 111اليت تسمى )جواب الشرط( ابجلملة األوىل واليت تسمى )فعل الشرط(

الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. أما أدوات الشرط فهي تقسم إىل: أدوات شرط جازمة، من: أداة 
وهي: إما حروف، حنو: )إن، إذما( أو أمساء، حنو: )ما، مهما، مىت، أين، أينما، من، أاين، حيثما،  

املقام كيفما، أي، أىن(. أو أدوات شرط غري جازمة وهي: )لو، لوال، كلما، إذا، ملا، أما(. ويف هذا 
ض صور الشرط؛ لبيان دور السياق اللغوي )الشعري( يف حتديد داللتها وتوجيه معناها. فمن عنستعرض لب

 صور اجلمل الشرطية اليت جاءت يف شعر درويش قوله يف قصيدته "حالة حصار": 
 وإْن كاَن ال بُدَّ من فرح  

 فليكنْ 
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رة   خفيفا    على القلب  واخل اص 
 ؤ م ن  

 ت م ر  ن   فال يـ ل د غ  امل
 امل

... م رَّ   .111تـ ني   من فـ ر   
 

يف هذه املقطوعة الشعرية جاءت اجلملة الشرطية يف قوله: )إن كان ال بد من فر  فليكن خفيفا(  
ففعل الشرط: كان ال بد من فر ، وجوابه: فليكن خفيفا، واألداة: إن. وقد ذكر البالغيون أنَّ أداة الشرط 

، و)إذا( ا)إن( تفيد  . فالشاعر هنا يصف 117ليقني. كما أهنما أيتيان للحديث يف املستقبلتفيد الشك  
أحوال احلصار الذي أصَّل احلزن يف القلوب، فأصبح جزءا من احلياة بعد أن فارقها الفر  والسرور، 
والشاعر يشكُّ يف عودة هذا الفر  إىل القلوب بعد أن أضناها احلزن واألمل، رغم أنه استخدم فعل الشرط 

يغة املاضي )كان( الذي يدلُّ على رغبته يف الوقوع؛ ألنه وإن عاد يوما فسيكون أشبه بنسمات الصبا  بص
اليت سرعان ما تندثر وتغيب .فاجلملة الشرطية يف هذا السياق أفادت الشك   وعدم اليقني يف الوقوع؛ ألن 

 قوله:هذا الفر  أصبح بعيد املنال وصعب املرام. كذلك من صور اجلمل الشرطية 
 إذا َمِرَض احلبُّ َعاجَلُْتهُ 

ري ة   ض ة  والسُّخ   ابلر  اي 
 ع ىن  ع ن ... األ غ ن ي ة  

 .119وب ف ص ل  امل
 

)إذا مرض احلب عاجلته( مجلة شرطية مكونة من أداة الشرط: إذا، وفعل الشرط: مرض احلب،  
يق واليقني، أي أن الشاعر يتيقن وجوابه: عاجلته. وقد استخدم الشاعر أداة الشرط )إذا( اليت تفيد التحق

من وقوع الفعل وهو )املرض(، وكان األصل أن يستخدم أداة الشرط اليت تفيد الشك   )إن(. وداللة ذلك 
هي أن الشاعر يريد أن يؤكد على حقيقة أن دروب احلب   والولوج يف عامله اخلاص يورث املرض واهلزل 

ا ابستخدام أداة الشرط املؤكدة )إذا(. كما استخدم الشاعر والضعف يف أغلب األحيان، فأكَّد الشاعر هذ
الرايضة والسخرية )الضحك(؛ ألن فيهما إفراغ لطاقة اجلسم السلبية، وابلتايل تصفية القلب مما يسبب له 
املرض واألمل الذي بدوره يؤدي إىل ضعف اجلسم فاملرض. وإىل ديوان خخر للشاعر وهو "كزهر اللوز أو 

 بعضا من صور اجلمل الشرطية، فيقول الشاعر يف قصيدته "فرحا بشيء ما": أبعد" جند فيه
 فرحا  بشيء  ما خ في  ، كان حيملين

 على خالته الوتري ة  اإلنشاد . ي ص ق ل ين
 ويصقلين كماس أ مرية شرقية
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 ما مل يُ َغنَّ اآلن
 يف هذا الصباح

 فلن يُ َغّن 
 م ن  ال حيبُّ اآلن،

 يف هذا الصبا ،
!فلن  ب   .111 حي 

 
جاء يف هذه املقطوعة الشعرية مجلتان شرطيتان، األوىل قوله: )ما مل يغن   اآلن يف هذا الصبا  فلن  

. أما اجلملة الثانية فهي  (، حيث إن أداة الشرط: ما، وفعل الشرط: مل يغن   اآلن، وجوابه: فلن يغين   يغين  
(، ف أداة الشرط هي من، وفعل الشرط: ال حيب اآلن، قوله: )من ال حيب اآلن يف هذا الصبا  فلن حيبَّ

. وأداة الشرط )من( هي اسم شرط مبهم يدلُّ على العموم وهي للعاقل. أما )ما( فهي  وجوابه: فلن حيبَّ
لغري العاقل وتدلُّ على العموم أيضا. أما داللة استخدام الشاعر لتلك األداتني، ففي األوىل أراد الشاعر أن 

 يف هذا الصبا  لن يغين   يف غريه أبدا. والغناء ظاهرة صوتية أبوزان متناغمة، فهي غري يقول: الذي ال يغين   
عاقل؛ لذلك استخدم الشاعر معه أداة الشرط ما، ويف اجلملة الشرطية الثانية أراد الشاعر القول: الذي ال 

، فهو جزء من ميارس احلب يف الصبا  فلن ميارسه يف غريه؛ ألن النفس البشرية مطبوعة على احل ب  
تشري إىل  اجلمل الشرطية يف هذا السياق اإلنسان؛ لذا كان ال بدَّ من استخدام أداة الشرط )من(. وداللة

حصوله يف حال عدم اإلتيان ابلفعل، وقد دلَّ سياق املقطوعة  (اجلزاء)التوكيد أي توكيد جواب الشرط 
على ذلك عندما ذكر الشاعر أداة النفي )لن( اليت تفيد نفي الشيء يف املستقبل. حيث اجتمع الشرط 
والنفي معا يف مجلة واحدة، وهو أدعى للتوكيد. أيضا من صور اجلمل الشرطية يف هذا الديوان قوله يف 

  هو احلب":قصيدة "كمقهى صغري
 –كمقهى صغري على شارع الغرابء 
... يفتح أ بوابه للجميع.  هو احل بُّ
ناخ:

 
 كمقهى يزيد وينق ص  و ف ق امل

 إذا َهَطَل املطُر ازداد ُروَّاُدُه،
 .111وإذا اعتدل اجلوُّ قَ لُّوا وَملُّوا..

 
ان، فاألداة )إذا( وفعل )إذا هطل املطر ازداد رواده، وإذا اعتدل اجلو قلوا وملوا( مجلتان شرطيت 

الشرط فيهما )هطل املطر، واعتدل اجلو( وجوابه )ازداد رواده، وقلوا وملوا(. وجند أن الشاعر يتحدث يف 
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هاتني اجلملتني الشرطيتني عن اجلو، وهو بطبيعته متقلٌب وغري اثبت وال يفيد اليقني، إال أن الشاعر 
( واألصل أن يستخدم أداة الشرط اليت تفيد الشك )إن(. استخدم أداة الشرط اليت تفيد اليقني وهي )إذا

والعلة يف ذلك هي أن الشاعر أراد القول: إن احلب مثل املقهى عندما يهطل املطر يقل رواده، وعندما 
يعتدل اجلو يزداد رواده، فالسر يف ذلك أن الشاعر ال يريد أن يتحدث عن حال اجلو  ، أي أنه مل يشرتط 

ابجلو  ، وإمنا أراد ذلك على سبيل التشبيه. إضافة إىل ذلك فإن حقيقة الزايدة والنقصان يف الزايدة والنقصان 
حال تغريُّ اجلو   هي حقيقة مؤكدة واثبتة، إذ أن املقاهي هي املكان املناسب الذي جيتمع فيه الناس عند 

ة اجلمل الشرطية كما تفهم من تغري اجلو  . فكان استخدام الشاعر ألداة الشرط هنا مناسبة ودقيقة. أما دالل
السياق الشعري، فهي تدل على اإلخبار والتوجيه على وجه اليقني، أي أن الشاعر خيربان أبن احلبَّ يزيد 
وينقص طبقا للظروف اليت مير هبا اإلنسان، فاحلبُّ صفة يف اإلنسان تتغري وتتبدل من حال إىل حال. 

 "إن عدت وحدك" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت": وكذلك من صور اجلمل الشرطية قوله يف قصيدة
 : إن ُعْدَت َوْحَدَك ُقْل لنفسك

 !.… غريَّ املنفى مالحمه
 أمل يفجع  أ بو متَّام قـ بـ ل ك  

 حني قابل نفس ه :  
ي  الداير  ، ال أ نت  أ نت  “ 

 .118 وال الداير  ه 
 

عدت وحدك قل لنفسك(، حيث يف هذه املقطوعة الشعرية جاءت اجلملة الشرطية يف قوله: )إن  
أداة الشرط هي احلرف )إن(، وفعل الشرط )عدت وحدك(، وجوابه )قل لنفسك(. وأداة الشرط )إن( تفيد 
الشكَّ وعدم اليقني، وداللة ذلك هو أن املخاطب ال يوجد لديه اليقني يف العودة، فكان استخدام الشاعر 

العودة. أما داللة اجلملة الشرطية كما يدلُّ عليها  ألدة الشك   )إن( للتعبري عن هذا الشعور وهو عدم
السياق الشعري فهي الدعوة للتفاؤل واألمل يف العودة بدال من التشاؤم. كذلك من صور اجلمل الشرطية 

 يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "ولنا بالٌد":
 ، يقول لو أيّنِ طَائِر  حلََرْقُت َأْجِنَحِِت 

 .119لنفسه  املنفيُّ 
 

مجلة شرطية استخدم الشاعر فيها حرف الشرط )لو(، وفعل الشرط )أين طائر( وجوابه هذه  
(، وأدة الشرط )لو( حرف امتناع المتناع، أي امتناع الثاين المتناع األول، حنو: لو جئتين أجنحيت)حلرقت 

نه ليس بطائر، ألكرمتك، فامتنع اإلكرام لعدم اجمليء. ويف هذ الشاهد الشعري مل حيرق الشاعر أجنحته؛ أل
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فامتنع حرق األجنحة المتناع كونه طائر. أما الداللة البالغية هلذه اجلملة فهي تشري إىل اليأس واإلحباط 
الذي يشعر به الالجئ أو املنفيُّ عن وطنه، إذ يتمىن أن يكون طائرا ليحرق أجنحته كي ال يطري يف مساء 

مل والفراق واحلسرة اليت تتغلغل يف نفوس املنفيني عن غري مساءه ويف وطن غري وطنه. وهو كناية عن شدة األ
 أوطاهنم. 
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 الفصل الثاين

 
 

 داللة األبنية الصرفية يف شعر حممود درويش
  

 داللة أبنية األفعال املتصرفة 4. 3
فكلما طرأت زايدة على "لكل زايدة يف املبىن زايدة يف املعىن" قاعدة مشهورة عند البالغيني، 

احلروف األصلية ازداد املعىن أو دلَّ اللفظ على معىن جديدا ومغايرا لألول، وقد أشار ابن جين إىل هذا 
األصوات اتبعة للمعاين، فمىت قويت قويت ومىت ضعفت ضعفت، ويكفيك من ذلك املفهوم بقوله: "

وهنا ابن  .111ىن واقتصدوا فيه القتصادهم فيه"قوهلم: قطع وقط ع وكسر وكس ر زادوا يف الصوت لزايدة املع
جين يلفت االنتباه إىل أن املعىن هو الذي يستدعى اللفظ، فكلما ازدادت املعاين وكثرت استدعى ذلك 
تغريا يف البناء، مهما يكن األمر، فإن هناك عالقة طبيعية بني اللفظ واملعىن، واختالف اللفظ يؤدي إىل 

فإذا كانت األلفاظ أدلة املعاين مث زيد فيها شيء أوجبت القسمة ل ابن جين: "اختالف يف املعىن، كما يقو 
. وهنا ن ق رُّ ابلقاعدة السابقة "زايدة اللفظ يوجب زايدة املعىن". وقد أشار البالغيون 115له زايدة املعىن به"

ها ببعض حلاقإإىل األغراض والدالالت واألسرار اليت تنشأ عن اختالف املباين لأللفاظ من خالل 
وحروف الزايدة جمموعة يف كلمة الزايدات، وهذه األغراض حيكمها سياق اجلملة الذي توضع فيه، 

)سألتمونيها(. ويف هذا املقام نبحث يف داللة أبنية األفعال اجملردة واملزيدة، من خالل سياقها الشعري الذي 
ذا اجملال الذي حيتاج إىل دراسات جاءت فيه، وقد اقتصر الباحث على بعض األبنية )األوزان(؛ لسعة ه

مستقلة؛ إذ املقصد من ذلك هو بيان دور السياق اللغوي يف توجيه املعاين وحتديد الدالالت البالغية يف 
 النص الشعري.

 
 داللة األفعال الثالثية اجملردة 4. 3 .1

، فصارت 111اهتاتعترب الصيغ الثالثية األكثر استخداما يف اللغة العربية؛ وذلك خلفتها وقلة حرك
 أكثر دوراان على ألسنة الشعراء والكتاب واخلطباء، وقد بلغت عدد املفردات الثالثية املستعملة يف العربية

( مفردة مهملة، فيصبح جمموع املفردات الثالثية يف اللغة العربية 78157( مفردة، مقابل )1991)
وترجع كثرة األلفاظ الثالثية وصيغها يف العربية إىل أتليفها من ثالثة أحرف أصول،  .( مفردة71981)
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حرف يبتدأ به وال يكون إال متحركا وحرف يوضع يف وسط الكلمة ويكون إما متحركا أو ساكنا، وحرف 
ك، وهنا يوقف عليه وال يكون إال ساكنا؛ ألن العرب تكره االبتداء ابلساكن كما تكره الوقوف على املتحر 

وجب اإلتيان ابحلرف الثالث الذي يقع وسطا؛ لكي يفصل بني األول املتحرك واألخري الساكن؛ لئال يلي 
االبتداء الوقف. وتعد كثرة األصول الثالثية من مسات وخصائص اللغات السامية عموما والعربية خصوصا؛ 

صور الثالثي كما جاءت يف شعر  . ويف هذا املقام نستعرض لبعض181هنا مبنية قياسا على تلك األصولأل
 درويش، وبيان داللتها يف السياق الشعري احملتوي هلا. فمن تلك الصور قوله يف قصيدته "حالة حصار":

 قالت األمُّ: يف ابد ئ  األ م ر  مل  
 أفهم  األمر. قالوا: تزوَّج  م ن ذ  

، مث رقصت  وغنيت   . فزغردت   قليل 
،  حيث  حىت اهلزيع  األخري  من الليل 

 الساهرون ومل  تبق  إال سالسل   ىضَ مَ 
 .187البنفسج  حويل. تساءلت: أين العروسان؟

 
ي، وتعين ذهب   جاء الفعل الثالثي اجملرد يف قوله: )م ض ى( على وزن )فـ ع ل يـ ف ع ل( أي: م ض ى مي  ض 

الساهرون أي: عادوا إىل ما كانوا عليه. وهو من األفعال الالزمة. وداللة الفعل يف السياق الشعري هو 
ذهبوا بعدما كانوا موجودين يف  التفريق والتحول من حال إىل حال، فالشاعر هنا يصف الساهرين أبهنم قد 

الفر ، ويشري الشاعر هنا إىل ظلم احملتل الصهيوين وإفساده يف التفريق بني األسرة الواحد من خالل 
التهجري واألسر الذي يطول أحد أفرادها، فالعرس هنا رمز حلياة الفلسطيين اليت سرعان ما تتحول إىل 

 هوين املتعمد. كذلك من صور الفعل الثالثي قوله: تفريق ومتزيق بني أبنائها بفعل احملتل الص
 احل بُّ ع اجلت ه   َمِرضَ إذا 

ر ي ة   ض ة  والسُّخ   ابلر  اي 
 .189وبف ص ل  املعىن... عن األغنية  

 
ت صحته   ( فعل ثالثي على وزن )ف ع ل  يـ ف ع ل( أي: م ر ض  مي  ر ض، ومرض الشخص: تغريَّ )م ر ض 

فعل الزم. أما داللته السياقية فهو يدلُّ على صفة جسمية. فالشاعر يقول واضطربت بعد اعتداهلا، وهو 
إذا تغريَّ احلب واضطرب بعد أن كان صحيحا وسليما فإن عالجه يكون من خالل الرايضة والسخرية 
وبفصل املعىن عن األغنية، ولعلَّ الشاعر يقصد من ذلك أنَّ احلبَّ دروبه صعبة ومداركه بعيدة املنال، وال 
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ع أحد الوصول إليه بصدق إال أن يذوق العذاب واحلرمان والتقلب والصعاب يف سبيله، فهو ليس يستطي
جمرد مرض عابر يطبب ابألدوية املصنعة. أيضا من صور الفعل الثالثي اليت جاءت يف شعر درويش قوله يف 

 قصيدة "برتقالية" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 رض  أعار  الكنار يالعندليب  امل َصَمتَ وإن  

 ح صَّت ه  يف الغناء . وإن  و قـ ع ت  جن  م ة  
 .181ال تصاب  السماء  بسوء  

 
( واليت جاءت على وزن )فـ ع ل يـ ف ع ل( أي: ص م ت  ي ص م ت،   ورد الفعل الثالثي يف قوله )ص م ت 

ء، والعندليب وتعين سكت، أي إن سكت العندليب املريض عن الزقزقة أعاره الكناري حصته يف الغنا
من أنواع الطيور ذات األصوات اجلميلة واملطربة لآلذان. ويدلُّ الفعل الثالثي يف السياق  اوالكناري مه

الشعري على الصريورة والتحول، فبعد أن كان العندليب يزقزق بصوته أصبح صامتا ال يقوى على الصفري. 
 على شارع الغرابء":ومن صور الفعل الثالثي أيضا قوله يف قصيدة "كمقهى صغري 

 –كمقهى صغري على شارع الغرابء 
... يفتح أ بوابه للجميع.  هو احل بُّ
ناخ:

 
 كمقهى يزيد وينق ص  و ف ق امل

 املط ر ازداد ر وَّاد ه ، َهَطلَ إذا 
 .وإذا اعتدل اجلوُّ قـ لُّوا وم لُّوا

 
ط ل، ومعىن هطل املطر: جاء الفعل الثالثي يف قوله )ه ط ل ( على وزن )فـ ع ل  يـ ف ع ل( أي:   ه ط ل  يه 

نزل متتابعا متفرقا عظيم القطر. وهذا الفعل الزم. وداللته يف السياق هو الصريورة، فبعد أن تكاثف البخار 
وصار غيما كثيفا ومرتاكما، حتول إىل ماء ونزل إىل األرض على شكل قطرات. كذلك من صور الفعل 

 زف احلبيب شقائق النعمان" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":املاضي اجملرد قول الشاعر يف قصيدته "ن
، فَ نزَ   احلبيب  شقائق  النـُّع مان 

ه ،  أ رض  األرجوان تألألت  جبروح 
 .181أ وىل أ غانيها: د م  احل بُّ الذي سفكته خهلٌة،

 
( فعل ثالثي على وزن )فـ ع ل  يـ ف ع ل( أي: نـ ز ف  يـ ن ز ف، ونزف: مبعىن خرج  ، مكانهمن  )نـ ز ف 

وشقائق النعمان واألرجوان: نوع من الورود اليت تنتشر يف فلسطني، والفعل متعد . ويدلُّ الفعل يف هذا 
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السياق على الصريورة، حيث صور الشاعر الدم اخلارج من املمدو  ابلورد )شقائق النعمان(، فكأن الدم 
تزال تنزف بفعل احملتل سطني اليت ال قد حتوَّل وصار وردا يفو  من املمدو ، والشاعر هنا يقصد أرض فل

أيضا من صور الفعل الثالثي قوله يف  .الصهيوين، وهذا على سبيل اجملاز، إذ يقصد الشاعر أهل فلسطني
 قصيدة "":ت نسى، كأنك مل تكن":

بـ ق ت  خ ط اه  خ ط اي    أ ان للطريق...هناك من س 
 م ن  أ م ل ى ر ؤاه  على ر ؤ اي . ه ن اك  م ن  

 الكالم على سجيَّت ه ليدخل يف احلكاية   نَ ثَ رَ 
ه    أ و يضيء  ملن سيأيت بعد 

 أ ثرا  غنائيا ...وحدسا
 تـ ن س ى، كأنك مل تكن

 .188شخصا ، وال نص ا ... وتـ ن س ى
 

ث ر، ومعىن نثر الكالم: أتى به   ( على وزن )فـ ع ل  يـ ف ع ل( أي: نـ ثـ ر  يـ نـ  ورد الفعل الثالثي يف قوله )نـ ثـ ر 
را. والفعل الزم. وداللة الفعل يف السياق الشعري هو بيان احلال، أي بيان حال الفعل هنا وهو اجلمع نث

واإلتيان، فنثر الكالم: أي جاء به نثرا. والشاعر يقول يف املخاطب أبنه قد جاء ابلكالم على طبعه دون 
 تكلُّف أو تصنُّع؛ ليكون أثرا ي قتدى به يف احلياة. 

 
 داللة األفعال الثالثية املزيدة 4. 3 .2

 من صور األفعال الثالثية املزيدة اليت وردت يف شعر درويش، قوله يف قصيدته "حالة حصار":
 )إىل شبه مستشرق(

 ل ي ك ن  ما ت ظ نُّ 
ي، غيبي، غيبي   لنفرتض  اآلن  أ ين   غ يب 

،  َأْلَعبُ  وال   اجل ولف 
 التكنولوجيا َأفْ َهمُ وال 

 ع  ق ياد ة  الطَّيَّار ة  وال أستطي
؟ ي ات ك  ه ا ح  نـ  ي ايت  ل ت ص ن ع  م  ت  ح   .189أهلذا أ خ ذ 
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ا: مجاءت صيغ الفعل املاضي املزيد يف قوله: )ألعب، وأفهم( على وزن )أفعل( والفعل الثالثي منه 
، ف ه م (، ولعب الشخص: عمل عمال ال ينفع، وأفهمه التكنولوجيا: مكَّنه من إدرا  كها له. والفعل )ل ع ب 

ألعب وأفهم متعداين، حيث أفاد دخول اهلمزة إىل األفعال تعديتها، فالفعل لعب وفهم هي أفعال الزمة، 
وبدخول اهلمزة أصبحت متعدية. كذلك تدلُّ األفعال يف هذا السياق الشعري على نفي الصفة عن 

عب والفهم عن نفسه يف الزمن النفس، وذلك جمليء ال النافية يف السياق، حيث نفى الشاعر صفة الل
 احلاضر. أيضا من صور الفعل الثالثي املزيد قوله: 

ري  املكان  ز م اان     يف احلصار ، ي ص 
ه    ختلَّف  عن م و ع د 
 املكان  ه و  الرَّائ حة  
 عندما أتذكَّر  أ ر ض ا  

 د م  الرَّائحة   ّأُشمُّ 
ة  وأحنُّ   .181إىل نفسي الناز ح 

 
م ) :الثالثي املزيد يف هذه القطعة الشعرية، حيث جاءت يف قولهتعددت صور الفعل   أشمُّ من مش 

ن دلَّت على األفعال من الالزم إىل املتعدي، اعلى وزن أفعل، وأحنُّ من حن ن على وزن أفعل(، تلك األوز 
الرائحة  ، أي أن الشاعر عندما يتذكر احلصار يرضى ويشم دمصريورةإضافة إىل أهنا تشري يف السياق إىل ال

، وهنا استعارة مكنية، حيث شبه الرائحة بكائن خيرج منه الدم، فحذف املشبه به وترك وحين إىل نفسه
. كذلك من صور الفعل الثالثي املزيد قول الشاعر يف قصيدة "كمقهى شيئا من لوازمه وهو الدم النازف

 صغري هو احلب" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 –ع الغرابء كمقهى صغري على شار 

... يفتح أ بوابه للجميع.  هو احل بُّ
ناخ:

 
 كمقهى يزيد وينق ص  و ف ق امل

 ر وَّاد ه ،ازداد  إذا ه ط ل  املط ر
 ..اجلوُّ قـ لُّوا وم لُّوا اعتدلوإذا 

 
فالصيغ الثالثية املزيدة يف قوله )اعتدل من عدل على وزن افتعل، وازداد من زاد على وزن افتعل(  
اجلو: توسَّط بني احلار   والبارد، وازداد رواده: تكاثروا وتضاعفوا. وداللة هذه األوزان يف السياق واعتدل 

الشعري تشري ملطاوعة الفعل الثالثي، كما أهنا أفادت التعدية، إضافة إىل أهنا دلَّت على التكثري والتضعيف 
 يف املعىن املقصود. ومن الصور أيضا قوله يف قصيدة "هي/ هو":
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... ْكَتَملَ : كلما اهو  الغ ي اب  ح ض ر ت 
وت  احل ي اة  

 
 وان ك س ر  الب ع يد ، فـ ع ان ق  امل

ق ني   ت ه  كع اش   .185وع انـ ق 
 

جاءت الصيغ يف قوله: )اكتمل على وزن افتعل، وانكسر على وزن انفعل( وذلك بزايدة حرفني  
(، وهذمن ال عن احلروف األصلية، فاكتمل من الفعل )ك م ل ( وانكسر  يفيدان ان الفعالنفعل )ك س ر 

التعدية، والفعل انكسر يدلُّ على املطاوعة، أما الفعل اكتمل فهو يدلُّ على املطاوعة واملماثلة للفعل 
أيضا من صور الفعل الثالثي املزيد قول الشاعر يف قصيدة "األربعاء، اجلمعة، السبت" من  الثالثي )كمل(.

 ديوان "ال تعتذر عما فعلت": 
 أ حلكمة /
 األح د /

 الغ د /
، الثالاثء ، السماء، تشاهبت...   الط ر ق 

 لو كان يل درابن الخرتت  البديل  
، . انكش ف  الطريق  األ وَّل   الثالث 

، انكَشفَ   الطريق  اآلخ ر 
 .181 انكش ف ت  د روب  اهلاوية  

 
( وانكشف الطريق: ظهر جاءت صيغة الفعل الثالثي املزيد على وزن )افتعل( يف قوله )ان ك ش ف 

(، وابن، . ومن صور ديةوأفادت الزايدة على الفعل األصلي )كشف( التع وذلك من الفعل الثالثي )ك ش ف 
 الفعل املزيد أيضا قوله يف قصيدة "زيتونتان":

،  زيتونتان  عتيقتان  على مشال الشرق 
 الراوي ألخدَعَ  اختبأتُ يف األوىل 

ب أ ت  شقائق   النعمان  ويف األخرى خ 
 إن شئت  أن أ نسى... ت ذ كَّر ت  
 ا متألت  حباضري، واخرتت  يوم  

 .191 والديت ... ألرت  ب النسيان  
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)اختبأت على وزن افتعل  ، وهي:جاءت صور الفعل الثالثي املزيد متنوعة وذلك على أوزان عدة 
ب أ ، والفعل أخدع على وزن أفعل من الفعل الثالثي خ د ع، والفعل أنسى على وزن أفعل  من الفعل الثالثي خ 

، والفعل امتألت على وزن افتعل من الفعل الثالثي م أل  (، حيث أفادت الزايدة ي   يف من الفعل الثالثي ن س 
سى وأخدع، أما صيغة اختبأت وامتألت فبقيت الزمة. كذلك بعض تلك الصيغ على التعدية ككلمة أن

تدلُّ صيغ افتعل يف هذا السياق على املطاوعة لصيغة الثالثي، أما صيغ أفعل فيدل الفعل )أخدع( على 
أما كلمة أنسى فتدل أيضا  املصادفة، أي جيد الفاعل يف املفعول صفة من الصفات، وهنا صفة اخلداع،

 .سى نسيت، كما دلَّ السياق الشعريشئت أن أنعلى املطاوعة، أي إن 
 
 داللة األفعال الرابعية اجملردة 4. 3. 3

ر ج ، ومما جاء يف شعر درويش، قوله يف  للفعل الرابعي اجملرد صيغة واحد وهي على وزن )فـ ع ل ل ( حنو: د ح 
 قصيدة "حالة حصار":

ر   ب ة  الف ج   بالٌد على أ ه 
ر ان  أقلُّ ذ ك اء ،  ص 

 يف س اع ة  النَّص ر ، ُُنَْمِلقُ  ألانَّ 
ف ع يَّة    د 

 ت ألل ئ  ابمل
 ال ليٌل يف ل ي ل ن ا امل
ه ر ون ،  أ عداؤ ان  ي س 

ع لون  لن ا النُّور    وأعداؤ ان  ي ش 
 .197يف ح ل ك ة  األ ق ب ي ة  

 
ل ق( من   ( وهي على وزن يف هذه القطعة الشعرية جاء الفعل الرابعي اجملرد يف قوله )حن  م  )مح  ل ق 

)فـ ع ل ل ( ومحلق يف الشيء: دقق النظر فيه، ونظر إليه نظرا شديدا، والفعل الزم متعد  حبرف. ويدلُّ الفعل 
على املبالغة يف النظر والرتكيز فيه؛ ألمهيته وقيمته عند الناظر. فالشاعر هنا ينظر برتكيز ابلغ وانتباه شديد 

اللحظة اليت تتوق مجيع النفوس إىل رؤيتها من األجدر أن حنملق إليها  يف حلظة النصر املنشود، وهذه
برتقُّب شديد ومتعُّن دقيق. كذلك جند من صيغ الرابعي اجملرد قوله يف قصيدة "اآلن...يف املنفى" من ديوان 

 "كزهر اللوز أو أبعد":
 تُ كْ َر دْ أَ ... وكلما 

ه ل ك   و ة : م ا أ ج  ، قلت  ب ق س  رَّا  م ن ك   !س 
: نـ ق ص ت ين    ق ل  للغياب 
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! ... أل ك م ل ك   .199وأان ح ض ر ت 
 

جاءت صيغ الرابعي اجملرد يف قوله )أدركت( حيث إن أ د ر ك  على وزن فـ ع ل ل  والتاء للفاعل. وأدرك  
الشيء: حلقه وبلغه وانله. وهو فعل متعد . وداللة الفعل يف السياق الشعري هو للمشاهبة، فالشاعر أنزل 
ر  . أيضا من صور الفعل الرابعي  نفسه منزلة املخاطب يف اإلدارك والعلم ابلسر  ، فهو يشبهه يف معرفة الس  

 اجملرد قوله يف قصيدة "كوشم يد يف معلقة الشاعر اجلاهلي":
ر ع  ار تـ ف ع  الظ  لُّ ف وق  الت  الل   ا أ س   ك لَّم 

 ص نـ و ب رة  يف اجل ن وب   َغطَّىو
 يف الشَّم ال   وص ف ص اف ة  

، قال: بـ ل ى ؟ قلت   .191أمل  نـ ف رت  ق 
 

كلمة )غ طَّى( رابعية على وزن )فـ ع ل ل( حيث إن األصل فيها هو )غ  ط  ط  ى( وجمليء حرفا  
. وغطَّى الشيء: سرته وواراه. وهو فعل متعد . ا ببعضهما البعضالطاء األول ساكن والثاين متحرك أ دغم

السياق على السرت واإلخفاء. فقد أشار الشاعر إىل دور الظل يف سرت وإخفاء ويدلُّ الفعل يف هذا 
كذلك من صور الفعل الرابعي اجملرد قوله يف قصيدة "ال راية يف الريح ختفق" من  الصنوبرة والصفصافة.

 ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
 ال رايٌة يف الريح ختفق  

 ال حصاٌن سابٌح يف الريح  
 ر  ابرتفاع املوج  ال ط ب ٌل يـ ب ش   

 أو هببوط ه،
ت هذا اليوم    ال شيء  حيدث  يف الرتاجيدايَّ

د ل ت  الستار ة    أس 
 .191 الشعراء  واملتفر  جون  غاَدَر 

 
( فعل رابعي على وزن )فـ ع ل ل ( وغادر املكان: تركه. وهو فعل متعد . ويدلُّ الفعل يف   الفعل )غ اد ر 

وُّل من مكان إىل خخر. وقد دلَّ على ذلك قول الشاعر: أسدلت السياق الشعري على االنتقال والتح
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الستارة، أي كناية على االنتهاء، والذي يعين املغادرة وترك املكان. وجند من صور الفعل الرابعي قوله يف 
 قصيدة "السروة انكسرت":

، ولكنَّ    ...السروة  انكسرت 
 احلمامة مل تغري   ع شَّها الع ل ينَّ يف دار  

 طائران مهاجران على َحلَّقَ جم  اورة . و
 .198 ك ف اف مكاهنا، وتبادال بعض  الرموز

 
( على وزن )فـ ع ل ل ( وحلَّق الطائر: ارتفع يف طريانه   جاء الفعل الرابعي يف قوله )حلَّق( )   ل  ل  ق 

ستقرار والثبات، . وهو فعل الزم متعد حبرف، حنو: حلَّق الطائر عاليا. ويدلُّ الفعل على اال199واستدار
وذلك بداللة السياق عليه من خالل قول الشاعر: مكاهنا، وتبادال بعض الرموز، وهذا يعين أن حتليق 
الطائران كاان بثبات واستقرار حىت يستطيعا تبادل الرموز. وعدم الثبات واالستقرار ال يستوجب من الشاعر 

 وز. أن يقول مكاهنا وال أن يصفهما أبهنما تبادال بعض الرم
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 داللة أبنية األمساء املعربة 4. 4
 
 داللة األمساء الثالثية اجملردة 4. 4. 1

وهي يف معظمها تدلُّ على أمساء  ،ا علماء العربيةلألمساء الثالثية اجملردة عشرة أوزان قد اتفق عليه
الذات واملعاين اجملردة اليت ميكن أن ت فهم من خالل السياق الذي ت وضع فيه. ويف هذا املقام نعرض لبعض 
صور االسم الثالثي اجملرد كما جاءت يف أشعار درويش، فمن هذه الصور ما جاء يف قوله يف قصيدة "حالة 

 حصار": 
 ح  رَ ف َ  وإن  كان  ال بدَّ من

 فليكن  
ر ة    خ ف يف ا  على الق ل ب  واخل اص 

 ت م ر  ن  
 ؤ م ن  امل

 فال يـ ل د غ  امل
 .191من فر   ... مرتني

 
حيث جاء االسم الثالثي اجملرد يف قوله )فـ ر  ( على وزن )فـ ع ل( والفر : اسم يدلُّ على السرور  

نقيض احلزن، وقال ثعلب: وهو أن جيد يف قلبه والبهجة، واجلمع أفرا ، واملصدر ف ر  . ويف اللسان: الفر : 
خفة. والفر  أيضا: البطر، والفرحة: املسرة، والفرحة: ما تعطيه املفر  لك أو تثيبه به مكافأة له، وفر  به: 

. فهذا االسم حيمل الكثري من املعاين والدالالت املعربة عن السياق الذي توضع فيه، ويف هذا 195س ر
سم على السرور والبهجة، وقد أشار السياق إىل هذا املعىن عند قول الشاعر: السياق الشعري دلَّ اال

"فليكن خفيفا على القلب واخلاصرة". وهو ما يثبت املعىن السابق له. كذلك جند من صور االسم الثالثي 
 اجملرد يف قوله:

ر ى  ت ع ني  ب ك س   القبائل  ال ت س 
ف ة ،  وال قـ ي ص ر ، ط م ع ا  ابخل ال 

 ش ور ى على ط ب ق  الع ائ ل ة   ْكمُ فاحلُ 
اث ة   حل د  ب ت  اب   ولكنـَّه ا أ ع ج 

تـ ب د ل ت    فاس 
 . 191ب ط ائ ر ة  إ ب ل  الق اف ل ة  
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م( على وزن )فـ ع ل( وهو اسم   يف هذه القطعة الشعرية جاء االسم الثالثي على النحو اآليت: )فاحل ك 
ىلَّ تسيري شؤوهنا، واحلكم امللكي: النظام امللكي اخلاضع لسلطة يدلُّ على القضاء، وتوىل حكم البالد: تو 

. وكلمة )ط ب ق( على وزن 111امللك، واحلكم اجلمهوري: نظام خاضع النتخاب شخص ما رئيسا للجمهورية
)ف ع ل( واليت تعين شبه، وطبقا لرغبته: وفقا، وحسب رغبته. وكلمة )إ ب ل( على وزن )ف ع ل( وهي اسم يدلُّ 

. واملتمع  ن يف السياق الشعري جيد أن املعاين اليت 117يوان املعروف، وهي مجع وال واحد له من لفظهعلى احل
، فهي مبان  دلَّت على معانيها اليت جاءت معربة عنها يف وردت لألمساء جاءت مناسبة لسياق القصيدة

 قصيدة "مل ينتظر أحدا" أيضا من صور االسم الثالثي الذي جاء يف شعر درويش قوله يف .القصيدة الشعرية
 من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":

 مل ينتظر أ حدا ،
 ومل يشعر بنقص  يف الوجود ،

 رماديي كمعطفه، نَ ْهر   أمامه
و   نُورُ و  الشمس ميأل قلب ه  ابلصَّح 

 . 119 واألشجار  عاليةٌ 
 

ر( على وزن )فـ ع ل( وهو اسم يدل على جمرى املياه،  ر حيث جاء كلمة )نـ ه  واجلمع أهنار وهن 
. وكلمة )ن ور( على وزن )فـ ع ل( والنور: الضياء وهو ضد الظلمة، ويف احملكم: النور: الضوء أاي  111وهنور

. والسياق الشعري يدلُّ داللة واضحة على 111كان، وقيل: هو شعاعه وسطوعه، واجلمع: أنوار ونريان
 :الشاعر يف قصيدة "يف البيت أجلس"ويقول  تلك املعاين اليت جاءت يف املعاجم العربية.

 يف البيت أ جلس، ال حزينا  ال سعيدا  
 ال أ ان، أ و ال أ ح د  

 م بـ ع ثـ ر ٌة. وورد  املزهريَّة  ال يذك  رين ُصُحف  
 مبن قطفته يل. فاليوم عطلتنا عن الذكرى،

 .118األحد  يوم وع ط ل ة  ك ل   شيء... إنه 
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م الثالثي يف قوله )ص ح ف( على وزن )فـ ع ل( والصحف مجع يف هذه املقطوعة الشعرية جند االس 
. وكلمة )يـ و م( وهو اسم يدل 119صحيفة، وهي ما يكتب فيه من ورق وحنوه ويطلق على املكتوب فيها

هم ف. وهذه املعاين لألمساء موافقة لسياق القصيدة كما ي  111على زمن مقداره من طلوع الشمس إىل غروهبا
أيضا من الصور الواردة لألمساء الثالثية اجملردة يف شعر درويش قوله يف قصيدة "وأان، . امن املعىن العام هل

 وإن كنت األخري" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
 كلُّ قصيدة  أمي 

يه ا اب ة  ع ن  أ خ   تفت  ش للسَّح 
اء : بِْئرِ قـ ر ب  

 
 امل

 "اي و ل د ي! سأ ع ط يك  الب د يل  
 .115"ف إنَّين  ح بـ ل ى...

 
ار، ئع أأبر وخابر، فإذا كثرت فهي البفكلمة )ب ئ ر( على وزن )ف ع ل( اسم مبعىن القليب، أنثى، واجلم 

. والبئر الذي قصده الشاعر 151. والبئر: حفرة عميقة، يستخرج منها املاء أو النفظ111وهي يف القلة أبؤر
 "ال تعتذر عما فعلت":أيضا يقول الشاعر يف قصيدة  هو بئر املاء كما يدل السياق الشعري.

  ال تعتذر عمَّا فعلت
 أ قول يف –ال تعتذر  عمَّا فـ ع ل ت  

 :سر ي. أقول آلخ ري الشخصي   
ي  ذكرايت ك  ك لُّها مرئ ي ةٌ 

 :ها ه 
 الظهرية يف نـ ع اس القط   َضَجُر 
 الديك   ُعْرفْ 

 157.املرمييَّة   طرُ عِ 
 

من أوزان االسم الثالثي اجملرد وهي: )ض ج ر( على وزن )فـ ع ل(  اورد يف هذه املقطوعة الشعرية صور  
ر. وكلمة )ع ر ف( على وزن )فـ ع ل( ويف اللسان: عرف الديك  والضجر: الضيق وامللل والسأم، مصدر ض ج 
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. أو هو اجلزء اللحمي 159والفرس والدابة وغريها: منبت الشعر والريش من العنق، واجلمع أعراف وعروف
. وكلمة )ع ط ر( والعطر اسم جامع لألشياء اليت يتطيَّب هبا حلسن رائحتها، 151رأس الدجاجاملوجود على 

. واملتأمل يف القصيدة جيد أن السياق الشعري قد دلَّ على تلك املعاين الواردة يف 151واجلمع عطور وأعطار
 .، فهي على حقيقتها اليت وضعت هلااملعاجم العربية

 
 داللة األمساء الثالثية املزيدة 4. 4 .2

، وكثرة ألفاظها، العربية وهذا يدلُّ على سعة اللغة ،ائة وزنلألمساء املزيدة أبنية كثرية تزيد عن ثالمث
وقدرهتا على تسمية األشياء املختلفة أبمساء معربة عن مسمياهتا، وهلا دالالهتا البالغية ومجالياهتا اإلبداعية 

اق اللغوي الذي توضع فيه. ويف هذا املقام نستعرض لبعض تلك األوزان؛ للكشف اليت يكشفها لنا السي
عن دالالهتا وبالغتها من خالل السياق الذي وردت فيه. فمن تلك األوزان ما ورد يف قول الشاعر يف 

 قصيدته "حالة حصار":
اء ان   احِلَصارُ  سيمتدُّ ه ذا  إىل أن  نـ ع ل  م  أ ع د 

ع ر ان     اجل اه ل يمناذ ج  م ن  ش 
يٌَّة يف الضُّح ى  السَّم اء  ر ص اص 

 بـ ر تـ ق ال يٌَّة يف الليايل. وأمَّا الق ل وب  
ي اج   ث ل  ورد الس   ي اد يٌَّة م   .158فظلَّت  ح 

 
ار( من ص  فيها حروفا؛ للداللة على معىن ما، فكلمة )ح   تجند يف هذه القطعة الشعرية أمساء زيد 

. 159وحصره: ضيَّق عليه وأحاط به، وحصرت الرجل فهو حمصور أي حبسته، ع لعلى وزن فـ   ر  ح ص  
. وكذلك كلمة )القلوب( من 151واحلصر: هو احلبس عن السفر وغريه، وأصل احلصر واإلحصار احلبس

قـ ل ب على وزن فـ ع ل، وقـ ل وب على وزن فـ ع ول، والقلب: الفؤاد وقد يعرب به عن العقل، وما مسي القلب إال 
وقلب الشيء: حوله ظهرا لبطن، وقلبه عن وجهه: صرفه، واالنقالب إىل هللا: املصري إليه  من تقلُّبه،

. وجند أيضا كلمة )سياج( من س ي ج  على 155والتحول. ومن معاين القلب: الفؤاد والعقل واحملض واخليار
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77 :98  . 
 . 91: 1. 7151الزبيدي.  155

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



191 
 

ياج على وزن ف ع ال. واجلمع سياجات وس وج وأسوجه. وسيَّج املكان: ح ظ   ر كرمه ابلسياج وزن فـ ع ل ، وس 
. تلك األمساء اليت جاءت معربة عن املعىن العام للقصيدة، 151وهو أن ي سيج حائطه ابلشوك لئال يتسوَّر

دلَّت على أمهية السياق يف توجيه املعاين حنو هدف الشاعر ومراده، وهو التنبه على احلالة اليت عليها أرض 
اج، وكحال القلوب اليت ال تستقر على وجه، فلسطني، فهي يف حصار وتضييق كمن حيظر كرمه ابلسي

فتلك األمساء جاءت معربة عن مراد الشاعر كما دلَّ على ذلك سياق القصيدة العام. ويقول أيضا يف 
 القصيدة ذاهتا:

  الِغَيابُ )إىل شاعر(: كلما غاب  ع ن ك  
 تـ و رَّط ت  يف ع ز ل ة  اآلهلة  

" م و ض وع ك  الت ائ ه ة    فكن  "ذات 
، ومو   ضوع  ذ ات ك 

 .111ك ن  حاضرا  يف الغياب  
 

هنا جاء اسم الغياب على وزن )ف ع ال( من غاب، وغاب الشمس: غربت، وأغابت املرأة: إذا  
. فهذه 117غاب عنها زوجها، والغيب: ما اطمأن من األرض، وكل ما غاب عنك، واجلمع غياب وغيوب

ووجداهنا، فهو غائب عن نصرهتم ومحياهتم له، الكلمة تعرب عن حال الشعب الذي غاب عن أذهان األمة 
وقد عربَّ الشاعر عنه بطريق توجيه اخلطاب إىل شاعر؛ وذلك أشد براعة وأعمق داللة يف التعبري عن 

فكيف بعامة الناس الذين ال صوت  نو الصوت العايل قد غاب عن األذهااملقصود، فإذا كان الشاعر ذ
ر االسم الثالثي املزيد قوله يف قصيدة "اآلن... يف املنفى" هلم سوى الصمت والسكوت!. كذلك من صو 

 من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 آلن، يف املنفى.... نـ ع م  يف البي ت،ا

ر  سريع    يف الس  تني  من ع م 
ع  ل ك    ي وقدون الشَّم 

، أبقصى ما استطعت  من   ،ءِ و دُ اهلُ فافر   
 ألنَّ موات  طائشا  ض لَّ الطريق  إليك

 .119من فرط الزحام.... وأ جَّلك  
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أ . وهدأ: سكن يكون يف احلركة والصوت  . أما كلمة 111كلمة )اهلدوء( على وزن )فـ ع ول( من ه د 
)الزحام( فهي على وزن )ف ع ال( من ز ح م . والزحم: أن يزحم القوم بعضهم بعضا. وازدمحوا وزامحوا: 

معاين اهلدوء والزحام اليت وردت يف املعاجم قد جاءت . ومن خالل السياق العام للقصيدة جند 111تضايقوا
 موافقة له، ومعربة عن مراد الشاعر ومقصده منها. وجند كذلك يف قوله يف قصيدة "فراغ فسيح":

 فسيح. حناس. عصافري حنطيَّة   اغ  رَ ف َ 
م لٌ   اللون. صفصاف ٌة. ك س ٌل. أ ف ٌق م ه 

 كاحلكااي الكبرية. أرٌض جمعَّدة  الوجه.
 ص ي ٌف كثري التثاؤب كالكلب يف ظل   

. ع ر ٌق يف   .احلجارةزيتونة  ايبس 
 مشٌس عمودية. ال حياة  وال موت

 حول املكان. جفاٌف كرائحة الضوء يف
 .118القمح. ال ماء  يف البئر والقلب

 
اليا، جند أن كلمة )فراغ( على وزن )فـ ع ال( من االسم الثالثي )فـ ر غ ( والفراغ: اخلالء، وفارغا: خ 

. وغريها من املعاين. والكلمة الثانية )حجارة( على وزن )ف ع الة( 119واستفرغت جمهودي يف كذا: أي بذلته
من الفعل الثالثي ح ج ر على وزن ف عل. واحلجر: الصخرة واجلمع يف القلة أحجار يف الكثرة حجار 

فُّ . والكلمة الثالثة فهي )جفاف( على وزن )فـ ع ال( من جفَّ أو 111وحجارة جفف. وجفَّ الشيء جي 
ف  فه . أما الكلمة األخرية 115وجي  فُّ ابلفتح جفوفا وجفافا يبس، واجلفاف: ما جفَّ من الشيء الذي جت 

فهي )رائحة( عل وزن )ف اع لة( من الثالثي ر يح، والريح: نسيم اهلواء، والرائحة: النسيم طيبا كان أو نتنا، 
. وهذه املعاين اليت وردت يف املعاجم العربية مل خترج يف مضموهنا 111والرائحة: ريح طيبة جتدها يف النسيم

عن معىن السياق العام للقصيدة، فالسياق يدلُّ على تلك املعاين داللة ال شكَّ فيها. حيث جند أن الشاعر 
خاليا، وكذلك احلال يف جفاف، فقد وصف املكان أبنه كان قد قصد من الفراغ الفسيح هو أن املكان  

اية على أنه ال توجد به حياة، أي خال من اخلري، والرائحة اليت تدلُّ على الريح، فقد شبهها جاف كن
الشاعر ابجلفاف أي اليت ال خري فيها. فهذه الدالالت تشري إىل مراد الشاعر من القصيدة وهي أن املكان 
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للشاعر جند من صور املوصوف ال توجد به أي مقومات احلياة األساسية. وإذا انتقلنا إىل ديوان خخر 
 االسم الثالثي املزيد يف قوله يف قصيدة "يل حكمة احملكوم ابإلعدام":

 وعند الفجر، أ يقظين
 نداء احلارس الليلي   

 :من ح ل مي ومن لغيت
ت ة  أخرى، ستحيا يـ   م 

 فـ ع د  ل  يف وصيت  ك  األخرية ،
 اثنية  اإلعدام قد أتجَّل موعد  

 سألت: إىل مىت؟
 .111 تموت أكثـ ر  قال: انتظر ل

 
ورد يف هذه املقطوعة الشعرية جمموعة من األمساء املزيدة وهي: كلمة )ستحيا( من الفعل الثالثي  

ي ا على وزن فـ ع ل، وستحيا على وزن ستفعل، ومعىن حيا: احلياة نقيض املوت ام( على 117ح  . وكلمة )إع د 
وأعدم فالن: افتقر، وأعدم اجلالد  اجملرم : نفَّذ فيه وزن إفـ ع ال، من ع د م . والعدم: فقدان الشيء وذهابه. 

. والناظر لسياق املقطوعة جيد أن تلك املعاين الواردة قد دلَّ عليها 119زهق روحه قصاصاأحكم اإلعدام ف
السياق، وقد شبه الشاعر احلياة ابمليتة يف قوله )ستحيا ميتة أخرى( وهذه من بليغ العبارات؛ وذلك ألن 

لسطيين الذي هو حال الشاعر يف احلياة كحال األموات، فهم أحياء الرو  لكن أموات حال الشعب الف
عند اآلخرين ال وجود هلم، ويصارعون العدو وحدهم، فريون املوت أبم   أعيوهنم كل يوم دون جدوى، لذا 

جند من  حلال أبدق عبارة وأبلغ وجه. وكذلكيف تصوير ا ناسبةم تجاء (ستحيا ميتة أخرى)الشاعر  ريفتعب
 تلك الصور يف قوله يف قصيدة "يف القدس":

،  يف القدس، أ عين داخل  السُّور القدمي 
 أ سري  من ز م ن  إىل ز م ن  بال ذكرى

 هناك يقتسموناألنبياَء  ت صو  ب ين. فإنَّ 
 اتريخ  املقدَّس... يصعدون إىل السماء

 ويرجعون أ قلَّ إحباطا  وحزان ، فاحملبَّة  
 .111 م ق دَّس ان وقادمان إىل املدينةوالسالم 
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كلمة )األنبياء( اسم على وزن أفعالء، واملفرد ن يب   ابلتشديد أو نيبء على وزن فعيل مبعىن م ف ع ل،  
. وكلمة )مساء( 111من نـ ب أ على وزن فـ ع ل ، واجلمع نبيون وأنبياء. والنبأ: اخلرب، ومنه النيب ألنه أنبأ عن هللا

مس  و على وزن فـ ع ل ، واألصل يف مساء هو مساو فأ بدلت الواو مهزة. والسمو: االرتفاع  على وزن فـ ع ال، من
. وكذلك كلمة )إحباطا( وإحباط 118والعلو. والسماء: كل ما عالك فأظلك ومنه قيل لسقف البيت مساء

الركية فال  على وزن إف عال من ح ب ط على وزن ف ع ل . وحبط عمله: ب ط ل ثوابه، واإلحباط: أن يذهب ماء
. ومن خالل املعىن العام للقصيدة جند أن 119يعود كما كان. وحبط اجلر : إذا بقيت له خاثر بعد الربء

 من األنبياء الرسل السياق اللغوي هلا قد حدَّد املعاين السابقة للكلمات الورادة فيها. حيث قصد الشاعر
اليت دلَّت على العلو واالرتفاع دلَّ عليها  الذين أرسلهم هللا لتبليغ دينه ألهل األرض، وكذلك السماء

السياق من خالل كلمة )يصعدون( فالصعود يكون حنو األعلى، واإلحباط أيضا يدلُّ على أن األنبياء 
يرجعون أقل أثرا وأقل حزان عمَّا كانوا عليه قبل الصعود. فجميع الكلمات الواردة دلَّ عليها السياق داللة 

 واضحة وصرحية.
 
 داللة األمساء املشتقة  4. 4. 3
 
 . اسم الفاعل1

ويف هذا املقام نستعرض لبعض صور اسم الفاعل كما جاءت يف شعر درويش، وبيان داللة 
 . فيقول درويش يف ديوانه "حالة حصار":الشعري السياق الشعري يف إثراء املعىن وتوجيهه حنو خدمة النص

 ل وا،على الع تـ ب ات  اد خ   الَواِقُفونأيُـّه ا 
و ة  الع ر ب يَّة   ر ب وا م ع ن ا الق ه   .111واش 

 
جاء اسم الفاعل يف قوله )الواقفون( من الفعل الثالثي و ق ف  واق ف، وهو يدلُّ على اجلمع املذكر.  

حيث اقرتن اسم الفاعل أبل وداللة ذلك على أنه يعمل عمل الفعل مطلقا، دون تقييد بزمن، أو اعتماد 
ل  مبعىن املاضي واحلاضر واالستقبال"على شيء، أي: "ع م  

. وبذلك يكون مراد الشاعر أن يقول: أيها 115
–الذين وقفوا على العتبات ادخلوا. وداللة اسم الفاعل املعرف أبل يف هذا السياق يشري إىل أن املخاطبني 

ر خياطبهم يف  وكأن الشاع -أرض فلسطني–أمام البيوت  -حمتل  ني–كانوا وما زالوا واقفني   -وهم األعداء
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كما جند من  يف التعبري. لفاظكل   حني ويف كل   زمن، وهذا من بالغة النص الشعري الذي جاء أبدق األ
 اسم الفاعل قول الشاعر يف القصيدة ذاهتا:

،  كلُّ م و ت 
 وإن  كان منتظرا ،

 هو أوُّل موت  
 فكيف أرى

 قمرا  
 .111حتت كل   حجر ؟ نئما  

 
الفعل الثالثي انم انئم، وانم فالن: اضطجع أو نعس، وانم الشيء: سكت )انئما( اسم فاعل من  

. ولعلَّ يف هذه املقطوعة الشعرية قد عىن ابلقمر الشهيد الذي ميوت يف سبيل هللا ودفاعا عن وطنه 171وهدأ
وشعبه. وقد دلَّ اسم الفاعل على احلال أو االستقبال، وقد أراد الشاعر أن يقول: كيف أرى الشهيد 

ن حتت األرض دون أن أفعل له أي شيء. ويف هذا ع رفان ملكانة الشهيد؛ ملا بذله يف سبيل وطنه ساك
أيضا من صور اسم الفاعل قول الشاعر يف قصيدة"مقهى وأنت مع اجلريدة" من ديوان "كزهر اللوز  وأمته.

 أو أبعد":
 جالس  مقهى  وأ نت  مع اجلريدة 

ت  وحد ك. ن ص ف  كأسك   فارغ  ال، ل س 
 ...والشمس  متأل نصفها الثاين

 املسرعنيومن خلف الزجاج ترى املشاة 
 .177وال تـ ر ى

 
يالحظ يف هذه املقطوعة الشعرية قد جاء اسم الفاعل يف ثالثة مواضع وهي: )جالس( من ج ل س  

 على وزن فاعل، و)فارغ( من فـ ر غ على وزن فاعل، و)املسرعني( من الرابعي أسرع ي سرع فهو م سر ع، وقد
جاء على صيغة اجلمع. حيث دلَّ اسم الفاعل )جالس، فارغ( على حدوث الفعل، أي حدوث اجللوس 
وحدوث اإلفراغ. وهذه األحداث هي أحداث تدلُّ على احلال واالستقبال. أما اسم الفاعل )املسرعني( 

سياق قد دلَّ على فقد اقرتن اسم الفاعل أبل، وفيه داللة على عدم التقييد بزمن أو بشيء. غري أن هذا ال
 أيضا جند من صور اسم الفاعل يف قوله "وأما الربيع": أن اسم الفاعل هو للحال واملستقبل.
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ت ب  الشُّع ر اء  السُّك ار ى ا ي ك   وأما، الربيع ، فم 
 إذا أفـ ل ح وا يف الت ق اط  الزَّم ان  السَّريع  

و ه م  ...وع اد وا إىل ص ح   .179َساِلمنيبص نَّارة الكلمات 
 

)ساملني( اسم فاعل من الفعل س ل م  فهو سامل، وقد جاء اسم الفاعل بصيغة اجلمع. واسم الفاعل   
كما يدلُّ السياق يشري إىل بيان احلال اليت عليها املخاطبني وهم الشعراء. فاملقصود من قول الشاعر هو أن 

املستمر من خالل  والتقدم رالتطو يف الشعراء يف سالم وأمان ما داموا قادرين على مواكبة الزمان 
استخدامهم للمخزون اللغوي املوجود يف الرتاث العريب. فداللة اسم الفاعل هو لبيان احلال. ومن صور اسم 

 الفاعل كذلك، قوله يف قصيدة "السروة انكسرت" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
 السروة  ا نك س ر ت  كمئذنة ، وانمت يف

 ظل  ها، خضراء ، داكنة ،الطريق على تـ ق شُّف 
. مل ي ص ب  أ حٌد بسوء. م ر ت ي 

 كما ه 
 على أغصاهنا ه بَّ الغبار   ُمْسرَِعة  الع ر ابت  

 .171 على الزجاج
 

يف هذه املقطوعة الشعرية جاء اسم الفاعل يف قوله )م سر عة( من الفعل أسرع يسرع فهو م سر ع.  
رة على احلال، فقد بنيَّ اسم الفاعل احلالة اليت عليها هو اسم مفرد مؤنث. وقد دلَّ اسم الفاعل النك

أيضا من صور اسم الفاعل قول  العرابت، وهي أهنا كانت مسرعة على أغصان السروة اليت انكسرت.
 الشاعر يف قصيدة"احللم ما هو":

؟ا  حل ل م ، ما ه و 
 ما ه و  الالشيء  هذا

 الزمن ، عابرُ 
، ما ه و  الالشيء ، هذا   اهل شُّ ما ه و 

، الباطينُّ  ، الضعيف   هذا الالهنائيُّ
 ،املتناثرُ ، املتطايرُ ، الزائرُ 

دُ  دُ  املتجدِّ  ؟الالَّ شكل   املتعدِّ
؟ ال جي  سُّ وال مي  س    ما ه و 

 ت له  فني احلائرين  
 وال مي  دُّ يدا  إىل امل
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 فما ه و  السريُّ هذا،
 .171احلائُر، احلَِذُر، احملريُِّ 

 
: )عاب ر( على وزن فاعل، من بصورة كبرية، حيث يتمثل يف يف هذه املقطوعةجاء اسم الفاعل  

تطاي ر( من الفعل تطاير يتطاير 
 
، و)امل ، و)الزائ ر( على وزن فاعل، من الفعل الثالثي ز ار  الفعل الثالثي ع بـ ر 

تجد  د( من جتدد يتج
 
تناث ر( من الفعل تناثر يتناثر م تناث ر، و)امل

 
تعد  د( من تعدد م تطاي ر، و)امل

 
دد م تجد  د، و)امل

.  يتعدد م تعد  د. ( من ح ريَّ ، و)احملري   ففي كلمة عابر،  ابإلضافة إىل: )احلائر( من ح ار، و)احلذر( من ح ذ ر 
دلَّ اسم الفاعل على التعريف والتخصيص؛ وذلك ألنه جاء مضاف إىل الزمن، كما قال الزخمشري: "اسم 

. أما الكلمات 178مبعىن املاضي، وإضافته إذا أ ضيف حقيقي  ٌة معرَّفٌة ك)غالم  زيد ("الفاعل ال يعمل إذا كان 
( فإهنا جاءت مقرتنة أبل، ، احلائر، احلذر، احملرياألخرى )الزائر، واملتطاير، واملتناثر، واملتجد  د، واملتعد  د

ا  وذلك  )" وتدلُّ على عدم تقييد بزمن أو اعتماد على شيء، حيث قال سيبويه: : هذا الضارب  زيد  قول ك 
ا ا، وع م ل ع م ل ه ، ألنَّ األ ل ف  والالم  م نـ ع تا (أ م س  أو  اآلن  أو غ د  ، فصار يف م ع ىن  هذا الذي ض ر ب  زيد 

" ه  الكالم  . واملالحظ ملعاين تلك 179اإلضافة  وصارات مب ن ز ل ة  التـَّن و ين ، وكذلك هو الضارب  الرجل ، وهو و ج 
، وهو كذلك احل لم الكلمات جيد أن اجلامع بينها هو أهنا جمردة وغري حمسوسة أبي   من احلواس اخلمس

كالعابر الذي أييت فجأة ويذهب. فكانت   له أو ختطيط منه الذي يراه النائم يف نومه دون إرادته أو قصد
ة عن الفكرة  اليت قصدها من القصيدة.  األوصاف اليت وصف هبا الشاعر احللم يف غاية الد  قة ومعرب  

 
 . اسم املفعول2

ويف هذا املقام نستعرض لبعض صور اسم املفعول كما جاءت يف شعر درويش، فمن هذه الصور قوله يف 
 قصيدة "حالة حصار":

ب ي يب   اب ة :  غ ط  ي ح  ر أ ٌة للسَّح   قالت  ام 
ه   ُمبَ لََّلة  فإنَّ ث ي اب ه   م   .171ب د 

 
ورد اسم املفعول يف قوله )م بلَّلة( من الفعل بلَّل ي بل ل )م بلَّل( وأضيف التاء للمؤنث. وقد دلَّ اسم  

املفعول على احلال، أي ثيابه مبللة اآلن. فاحلدث وهو البلل ال يدلُّ على املاضي وال على املستقبل، وإمنا 
لة السياق فإنه يشري إىل أن املاء الذي يكون يف على احلال، إذ أنه قد يتغري ويتبدَّل إىل حال خخر. أما دال
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السحابة قد يزول أثره ويذهب، ولكن الدم يبقى وال يزول أبدا، وهذا كناية عن دم الشهداء اليت ال تضيع 
كذلك من صور  أبدا، وتبقى كالوقود الذي يضيء الطريق ويشعل الثورة من جديد ضد األعداء واحملتلني. 

 دة ذاهتا قوله: اسم املفعول يف القصي
 سيمتد  هذا احل ص ار  إىل أن  

ر، مثل   احملاَصرحي  س  احملاص 
 أنَّ الضَّج ر  

ف ات  الب ش ر   ف ٌة من ص   .175ص 
 

اصر   يف هذه املقطوعة الشعرية جاء اسم املفعول يف قوله )احملاص ر( الثانية، وهي من حاصر حي 
اص ر(. وقد اقرتن اسم املفعول أبل، وذلك على  األصل، وهو يدلُّ على املعرفة. وقد دلَّ سياق الشعر )حم 

 راحملاص   يف الكلمة الثانية واسم املفعول )األعداء( راحملاص   يف الكلمة األوىل على املساواة بني اسم الفاعل
يف الضجر وامللل، غري أن األول هو الذي يقوم به، ويصنع الضجر، أما الثاين فيقع  )الشعب الفلسطيين(

جر بفعل الظلم. أيضا جند من صور اسم املفعول يف شعر الشاعر قوله يف قصيدة "مل ينتظر أحدا" عليه الض
 من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 مل ينتظر أ حدا .. ومل يشعر بنقص  

، ا زال  اخل ر يف  م ض يف ه  امللكيَّ  يف م ش اع ر ه . فم 
 يـ غ ريه  مبوسيقى تعيد إليه عصر  النهضة  

 .171ابلكواكب  واملدى املَُقفىالذَّهيب ... والشعر  
 

قفَّى( اسم مفعول من الفعل قفَّى ي قف ي )م قفَّى(، وقد شبه الشاعر القوايف يف الشعر ابلكواكب  
 
)امل

واملدى. فدلَّ السياق الشعري على بيان الصفة اليت عليها الشعر يف احلال. ولعلَّ الشاعر قد قصد يف 
ة أن يقول: هذا )املمدو  أو املخاطب( يغريه اخلريف ابملوسيقى القدمية والشعر املقفى؛ املقطوعة الشعري

لذلك فهو مل ينتظر أحدا ومل يشعر بنقص يف املشاعر. ومن صور اسم املفعول أيضا، قوله يف قصيدة "فراغ 
 فسيح":

ن ط ي ة    فراٌغ ف سيٌح. حناٌس. عصافرٌي ح 
. ص ف ص اف ٌة. ك س ٌل. أ ف ٌق   ُمْهَمل  اللون 

ه   ُُمَعََّدةُ كاحلكااي الك ب ري ة . أ ر ٌض   .191الو ج 
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عَّدة( حيث إن اسم املفعول م هم ل من الفعل أمهل   جاء اسم املفعول يف قوله )م هم ل، وجم 
)م هم ل(. وكلمة  ومضارعه ي همل، فقلبت ايء املضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل األخري، فأصبحت

عَّد، والتاء املربوطة للتأنيث. أما داللة األمساء فهي ت شري إىل احلدث واحلال.  ع  د فهو جم  جمعَّدة من جعَّد جي 
فقد وصف الشاعر األفق أبنه مهمل للداللة على عدم االنتظام والرتتيب ضمن قوانني حمددة، وكما وصف 

س خمتلفة بني جبال وسهول ووداين وهضاب، فهي كالوجه. وجه األرض أبنه جمعد؛ ملا فيها من تضاري
وجند من صور اسم املفعول يف قوله يف قصيدة "لبالدان" من  والسياق العام للقصيدة يدلُّ على تلك املعاين.

 ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
 لبالدان،

 وهي الفقرية  مثل أ جنحة الق طا ،
 اهلوي ة  ... وجرٌ  يف ُمَقدََّسة  ك ت ٌب 

 لبالدان،
 .197التالل املمزَّقةُ  املطوََّقةُ وهي 

 
مزَّق ة( وهي أفعال غري ثالثية،  

 
طوَّق ة، وامل

 
فقد ورد اسم املفعول يف ثالث مواطن، وهي: )م قدَّس ة، وامل

قول  قدَّس، وطوَّق، ومزَّق، على وزن )فـ عَّل( صيغة املبالغة. وتدلُّ تلك الكلمات على احلال، وكأن السائل ي
: املطوقة واملممزقة التالل. وفيه إشارة إىل حال البالد هي كيف حال تلك البالد، فيجيب الشاعر أبهنا

وخاصة فلسطني اليت حياصرها األعداء اليهود، بعدما قاموا بتمزيقها وتفتيتها إىل أجزاء كثرية. فاسم املفعول 
 كوم ابإلعدام":دلَّ على املبالغة يف الوصف. ويقول يف قصيدة "يل حكمة احمل

ة   م  ك   :ابإلعدام   احملكوميل   ح 
 ال أشياء  أملك ها لتملكين،

 :كتبت  وصيَّيت بدمي
 ث ق وا ابملاء اي س كَّان  أ غنييت

ت    .199..بغدي وُمتَ وَّجا   ُمَضّرجا  و من 
 

حيث جند أن اسم املفعول قد جاء يف قوله )احملكوم، م ضرَّجا، وم توَّجا( فاحملكوم على وزن مفعول  
من الفعل الثالثي ح ك م ، ومضرَّج اسم مفعول من غري الثالثي ضرَّج ي ضرج )م ضرَّج( وكذلك احلال يف م توَّج 

د دلَّ اسم املفعول يف الكلمات السابقة على من الفعل توَّج ومضارعه ي توَّج واسم املفعول منه )م توَّج(، وق
احلدوث، فالشاعر قد وقع عليه حدث التحكيم، وهو اإلعدام، ويف مضرجا ومتوجا دلَّ اسم املفعول على 
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الصفة اليت عليها الشاعر، وهو أنه انم وقد ض ر  ج وتـ و  ج ابلغد، ومعىن ضرَّج: لطَّخ، وتوَّجه: ألبسه التاج. 
غد ابلتاج أو ما يضرَّج به كاحل مرة والص فرة. وداللة ذلك السياق على الصلة الوثيقة حيث شبه الشاعر ال

 والعالقة الوطيدة بني الشاعر والغد، أي أن الغد أصبح جزءا من الشاعر. 
 
 . امسا الزمان واملكان3

يف  دورمها ويش، وبيانالزمان واملكان يف شعر حممود در  يدالالت امس عنويف هذا املقام نبحث 
. فمن يف القصيدة ا على التعبري عن مراد الشاعر ومقصدهمتوجيه املعاين حنو خدمة النص الشعري، وقدرهت

 يف شعر درويش، قوله يف قصيدة "حالة حصار": صور اسم الزمان
، قـ ل ت  ل ه :  ك لَّم ا ج اء ين األ م س 

 الي وم ، فلتبتعد   َمْوِعُدنل ي س  
 .191وتـ ع ال  غ دا  

 
اسم الزمان يف قوله )م وع دان( على وزن )م ف ع ل( من الفعل الثالثي )و ع د (، واملوعد هو وقت ورد  

الوعد، وزمانه، وقد شبه الشاعر األمس بشيء أخذ منه موعدا يف اإللتقاء يف هذا اليوم، لكن الشاعر نفى 
اصة أن الديوان يتحدث هذا املوعد، ورمبا يكون الشاعر قد قصد من األمس ما محله من أمل وعذاب، وخ

عن احلصار. فكانت داللة اسم الزمان يف هذا السياق هو الوقت الذي سيحدث يف اإللتقاء بني الشاعر 
 كذلك جند أمساء املكان يف قوله: واألمس.

 ض اء بقنديل 
 ىفَ ن ْ مَ يف الطريق امل

 :اجلهات   مهبِّ أ ري خيمة  يف 
يي علي الريح،  اجلنوب  ع ص 

،والشرق  غ ر ٌب   ت صوَّف 
ن ة  قتلي ي س كُّون نـ ق د  السالم،   والغرب  ه د 

 وأ مَّا الشمال، الشمال البعيد
ة   ه   فليس جبغرافيا أ و ج 

 .191اآلهلة   َُمَْمعُ إنه 
 

، جم  م ع( وهي على   حيث جاء ثالثة أمساء تدل على مكان حدوث الفعل، وهي: )م نـ ف ى، م هب  
، ومج  ع (، حيث إن منفى هو اسم مكان النفي، والنفي: هو  وزن )م ف ع ل( من األفعال الثالثية )نـ ف ى، وهبَّ
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اإلبعاد والطرد. وقصد الشاعر من اسم املكان يف هذا السياق هو املكان الذي أقام فيه الفلسطينيون بعدما 
هجَّرهم احملتل الصهيوين من بالدهم. وهو كل مكان ليس موطنهم األصلي. أما اسم املكان مهب، فهو 
يدلُّ على مكان هبوب الريح أو جهته، واخليمة كناية عن هجرة الفلسطينيني عن وطنهم وأرضهم. وجممع 
اآلهلة أيضا اسم مكان. والناظر ألمساء املكان يف سياق املقطوعة الشعرية تدلُّ على مواطن األحداث اليت 

 تزال انضجة يف أفئدة حدثت للشعب الفلسطيين أثناء هجرته ورحيله عن وطنه وأرضه، وهي أماكن ال
الفلسطيني ويف معتقداهتم. أيضا من أمساء املكان قوله يف قصيدة "مقهى وأنت مع اجلريدة" من ديوان 

 "كزهر اللوز أو أبعد":
ة  ج ال سٌ َمْقَهى  ، وأ ن ت  م ع  اجل ر يد 

د ك، ن ص ف  ك أ س ك  ف ار غٌ   ال، لست  و ح 
س  مت  أل   ن ص ف ه ا   .198الثَّاين  والشَّم 

 
جند أن اسم املكان يف قوله )م ق ه ى( على وزن )م ف ع ل( وهو اسم يدل على مكان الش رب واألكل  

واجللوس )املطعم(. وداللة اسم املكان يف هذا السياق هو لبيان احلال اليت كان عليها الناس قدميا، حيث  
مكانة املكان. كذلك من صور اسم الزمان قوله كانوا يتسامرون وجيتمعون يف املقاهي ليال. فهو هنا إلبراز 

 يف قصيدة "هنار الثالاثء واجلو صاف" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
ي ث ق يال ، ك أ ين  على   َمْوِعد  ... وأ م ش 

ي و يب  ش اع رٌ  ، أ م ش  د ى اخل س ار ات   م ع  إ ح 
ل ت ه  األ ب د يَّة  يف ل ي ل  ل ن د ن   ت ع د  ل ر ح   .199ي س 

 
( ، فالشاعر   فكلمة )م وع د( اسم زمان يدلُّ على وقت حدوث الفعل، من الفعل الثالثي )و ع د 

هنا يشري ابسم الزمان على أنه مع موعد أو مع زمن يف خسارته، واملوعد هنا ليس مؤكدا ؛ ألن الشاعر 
لفعل. ومن الصور أيضا قال: كأين، أي أنه ليس على التحقيق. فداللة السياق قد أشار إىل زمن حدوث ا

 قوله يف قصيدة "يل مقعد يف املسر  املهجور" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
 املهجور يف املسرحيف  ِمْقعد  يل   

. قد أ نسى، وقد أ تذكَّر    بريوت 
  الفصل  األخري  بال حنني ...

 أ قول: ك ن  ب ط ال  
 حياداي   لتنجو من مصري واضح  
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 املشهدوت م ب ج ال  يف فيقول: ال ب ط ٌل مي
 . 191الثاين. سأنتظر البقي ة  

 
فقد جاء اسم املكان يف قوله )م ق ع د( من الفعل الثالثي )قـ ع د ( على وزن )م ف ع ل( واسم الزمان  

ه د( من الفعل الثالثي )ش ه د ( على وزن )م ف ع ل(،  ش 
و)املسر ( اسم مكان الذي يتم فيه عرض املشاهد  )امل

اسم املكان )مقعد( أشار إىل اسم املكان الذي جيلس فيه يف املسر  املهجور. أما اسم الزمان و  التمثيلية،
 )املشهد( فيدلُّ على الزمن الذي يظهر فيه البطل يف املسرحية. والسياق الشعري قد دلَّ على ذلك. 

 
 اخلالصة 4. 5

، إذ أهنما أساس ةالصرفياألبنية و  ةالنحوي اكيبمضمار البحث يف هذا الباب حول الرت كان 
، إذ ي شك  ل كلُّ منهما ماالبحث يف أسرار وخبااي أي لغة إنسانية منطوقة. وقد اهتم العلماء قدميا وحديثا هب

ائص كل   كلمة يف علما مستقال قائما بذاته، فاألول يبحث يف أصول تكوين اجلمل وقواعد اإلعراب وخص
املؤلفات وفرة اجلمل، أما الثاين فهو يبحث يف جذور الكلمة وأصوهلا وبنائها. وال خيفى على أحد 

، لكن من إبطناب ، وال فائدة من احلديث عنها يف هذا املقامعلمنيواملصنفات اليت درات حول هذين ال
وم عليهما الدراسات اللغوية احلديثة، إىل الصريف تق بناءاألمهية مبكان أن نذكر أن الرتكيب النحوي وال

 جانب الدراسة الصوتية والداللة، فهذه الركائز األربع اليت يرتكز عليها علم اللغة احلديث.
 

، درويش لقد قام الباحث يف الفصل األول من هذا الباب بدراسة داللة الرتكيب النحوي يف شعر 
العربية، وجاء على قسمني: األول يف داللة اجلمل  حيث تناول بعضا من صور تراكيب اجلمل يف اللغة

يف داللة اجلمل الفعلية،  :الثاينالقسم االمسية، وفيه: داللة اجلمل البسيطة، والظرفية، واملركبة، واملنسوخة، و 
وفيه: داللة اجلمل املثبتة، واملنفية، والطلبية، والشرطية. وذلك من خالل البحث يف داللة تلك اجلمل يف 

 بيان ، إىل جانبالبالغية والفنية الدالالت اكتشاف، وبيان دور السياق اللغوي يف حتديد املعاين و الشعر
ويريد إيصاهلا إىل اجلمهور. وقد تبنيَّ  يف نفسه الشاعر كنَّهاقدرته على محل األفكار والعواطف اليت ي

وأدَّى إىل إضفاء أسلوب بياين  للباحث أن السياق اللغوي الشعري قد حدَّد املعاين والدالالت يف الشعر،
، حيمل كلَّ املعاين اليت قصدها الشاعر فيه. أما يف الفصل الثاين فقام الباحث الشعري النص يفمجيل 

يف الشعر، وجاء يف قسمني: األول يف داللة أبنية األفعال املتصرفة، وفيه: داللة  ةالصرفي بنيةبدراسة األ
الثاين: داللة األمساء القسم ل الثالثية املزيدة، واألفعال الرابعية اجملردة. و األفعال الثالثية اجملردة، واألفعا

اسم الفاعل، واسم املتمكنة، وفيه: داللة األمساء الثالثية اجملردة، واألمساء الثالثية املزيدة، واألمساء املشتقة )
السياق الشعري الذي وردت فيه، الزمان واملكان(. حيث بنيَّ الباحث داللة تلك األوزان يف  املفعول، وامسا
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وما فيها من معان  بالغية ودالالت بديعية جديدة، أضفت على النص مجاال ورونقا أصيال. وقام الباحث 
إبعداد جدول  موجز  ألهم الدالالت اليت خ ل ص  إليها أثناء البحث؛ وذلك للوقوف على الفائدة يف أقل 

 إىل أمد أبعد. وهي على النحو اآليت:  يف الفؤاد جهد ممكن، ولقدرته على ترسيخها
 

 الداللة السياقية الشعرية الداللة العامة النوع الرتكيب
بيان احلالة اليت عليها املخاط ب، والتأكيد  االستمرار والدوام والثبات البسيطة 

 واملبالغة، والتنبيه والرتكيز.
والتعظيم، واإلجياز اإلخبار، والوصف،  الزمان واملكان الظرفية اجلمل االمسية

 واالختصار، والتأكيد.
التجدد واحلدوث، واالستمرارية، والتأكيد،  الدوام والثبات املركبة 

 بيان حال املخاط ب، واالنقطاع.
التمين، والتعليل، والتشبيه، واالستقبال،  حسب السياق املنسوخة 

 والرجاء.
حدوث الفعل، االستمرارية التأكيد على  التجدد والتطوير والتغيري املثبتة 

والتجديد، واألذن والتأديب كما يف األمر، 
 والداللة على املاضي واالستقبال.

التهكم والسخرية واالستهزاء، نفي الشيء  نفي حدوث الفعل املنفية اجلمل الفعلية
 يف املستقبل، التفخيم والتعظيم، واإلنكار.

السعي للحصول على  الطلبية 
قبل  شيء مل يكن حاصال

 الطلب

الوجوب يف الفعل، التهكم والسخرية، 
والرتجي والتمين، والتسخيري، والتحذير، 

 واملد  والثناء، واإلرشاد، والتوسل.
تعلق حدوث اجلملة  الشرطية 

الثانية )اجلواب( ابألوىل 
 )الفعل(

، واليقني والتحقيق، والتوكيد،  الشك  
 واإلخبار، اليأس واإلحباط.

 
 .الداللة السياقية للرتاكيب النحوية يف الشعريوض  ح  : 1. 7اجلدول 
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 الدااللة السياقية الشعرية النوع األبنية
التفريق ، بيان صفة جسمية، والصريورة والتحوُّل، وبيان  الثالثية اجملردة 

 احلال.
األفعال 
 املتصرفة

واملماثلة، التعدية عند دخول اهلمزة، الصريورة، واملطاوعة  الثالثية املزيدة
 واملضاعفة.

املبالغة، واملشاهبة، والسرت واإلخفاء، واالنتقال والتحوُّل،  الرابعية اجملردة 
 واالستقرار والثبات.

 تدل على أمساء الذات، واملعاين اجملردة اليت ت فهم من السياق. الثالثية اجملردة 
 واملعاين اجملردة اليت ت فهم من السياق.تدل على أمساء الذات،  الثالثية املزيدة األمساء املتمكنة

  األمساء املشتقة 
عدم التقيُّد بزمن، ويدل على احلدث، والثبوت، واحلال  اسم الفاعل 

 واالستقبال، وبيان احلالة.
 بيان احلال، والصفة، والتعريف، ويدل على احلدث. اسم املفعول 
 كما ي فهم من السياق.يدل على الزمان واملكان،   امسا الزمان واملكان 
 

 .ضح الداللة السياقية لألبنية الصرفية يف الشعريو   : 1. 9اجلدول 
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 الباب اخلامس
 
 

 اجلانب البالغي
 داللة األساليب البالغية يف شعر حممود درويش

 
 علم املعاين 5. 1
 
 التوكيد 5. 1. 1

درويش، مث بيان اجلمال البالغي يف هذا املقام نستعرض لصور التوكيد اليت جاءت يف شعر حممود 
واملعىن املراد من خالل السياق الشعري الذي جاءت فيه، وأثر هذا السياق عليها. وقد قسم الباحث يف 
أثناء التحليل التوكيد إىل: توكيد لفظي، وتوكيد معنوي، وتوكيد احلروف؛ وذلك تسهيال وتفصيال يف 

الغرض املطلوب بشكل منظم ومنسق. وذلك على النحو الدراسة، وأكثر منفعة وفائدة يف الوصول إىل 
 اآليت:

 
 . التوكيد اللفظي1

 "حالة حصار": قوله يف قصيدته درويشمن صور التوكيد اللفظي كما جاءت يف شعر 
  ،تطرُي احلماماتُ عندما ختتفي الطائرات  

ل  خ دَّ السماءبيضاَء بيضاءَ   ، تغس 
 وملكيَّة  أبجنحة  ح رَّة ، تستعيد  البهاء  

و. أ عل  تطريُ  ىوأ عل ىاجلو   والل ه 
 السماء   ليت، بيضاء  بيضاء . احلماماتُ 

ٌل عابٌر بني قنبلتني  . 195حقيقي ٌة غقال يل ر ج 
 

يف هذه القطعة الشعرية جند فيها أكثر من صورة للتوكيد، فقد كرَّر الشاعر لفظ )بيضاء بيضاء( 
للتمين، إضافة إىل تكرار اجلملة )تطري  الذي هو يف موضعني، وكذلك توكيد حرف وهو )ليت(

احلمامات(، وداللة هذه املؤكدات تتمثل يف تقرير احلالة اليت عليها احلمامات عندما ختتفي الطائرات، وهي  
تظهر احلمامات البيضاء لتدلَّ  إذ كناية عن حالة السالم عندما تكون تغادر طائرات األعداء مساء الوطن،
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إذ للحمامات البيضاء اليت تدل على السالم،  حرف )ليت( فهو توكيدٌ  داللةمان. أمَّا على السالم واأل
 يتمىن الشاعر أن يكون ذلك حقيقة على أرض الواقع. وكذلك من صور التوكيد قوله:

 عميقا ، عميقا  
ضار ع  

 
 يواصل  فعل امل

غ ال ه  الي د و يَّة    أ ش 
 .191يف ما وراء  اهلدف  

 
كرَّر الشاعر كلمة )عميقا عميقا( لتوكيد احلالة اليت يكون عليها الفعل، وهو تنبيه على أيضا  هنا   

على الشعب  استمرارية الفعل، كما هو الشأن يف استمرارية األحداث اليت خلفها احلصار الصهيوين
ها إال يف ، وليتها تكون أفعاال ماضية ال نعود إلي، فهي مثل الفعل املضارع يستمر وال يزولالفلسطيين

. أيضا من صور التوكيد قول الشاعر يف قصيدته "لوصف زهر اللوز" من ديوان "كزهر األشعار والرواايت!
 اللوز أو أبعد":

 لوصف  زهر  اللوز، ال موسوعة  األزهار  
 ...يسعفن، وال القاموس  تسعفن

 سيخطفين الكالم  إىل أحابيل  البالغة  
 .111رحهوالبالغة  جتر   املعىن ومتد   ج

 
جند يف هذه القطعة الشعرية تكرار الفعل املضارع )تسعفين(، ويف هذا التوكيد داللة على العجز  

الشاعر يف اختيار األلفاظ والكلمات اليت تعرب   عن  ةساعدموالضعف عن قدرة القاموس واملوسوعة على 
أشجانه وعواطف أثناء وصفه لزهر اللوز، فهو يدلُّ على عواطف الشاعر اجلياشة وإحساسه املرهف أثناء 

، وكما يشري إليه معىن اإلسعاف الذي يدل على احلركة والنشاط والقوة، فكذلك حال وصفه زهر اللوز
ها، فكأنه أشار إىل عدم عىن وحركتها ونشاطها من القاموس واملوسوعة وال جيدالشاعر الذي يطلب قوة امل

. ومن صور التوكيد اليت وردت يف الديوان ي عدم احلركة والنشاط الذي هو السكون والضعفاإلسعاف أ
 ذاته قوله يف قصيدة "هنار الثالاثء واجلو صايف":

 ، كأين   على م و ع د  ثقيال  ثقيال  وأ مشي 
ي ويب ش اع رٌ مع  . أ م ش  د ى اخل س ار ات   إح 

 يستعدُّ لراحته  األبدي ة  يف ليل  لندن.
ل غ   ! مل  نـ بـ   اي صاحيب يف الطريق إىل الشَّام 
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 ، وال جتعل  متّهْل متّهلْ الشام بعد، 
، مبرثيَّة:  اليامسينة ثكلى، وال متتحين 

ء  القصيدة    كيف أمحل  ع ب 
 .117 عنك وعين؟

 
القطعة الشعرية السابقة جند أنَّ فيها أتكيدان، األول ظاهر يف قوله: )ثقيال ثقيال( ابلنظر إىل 

والثاين يف قوله: )متهل متهل(، حيث أراد الشاعر من تكراره لكلمة ثقيال أتكيد املعىن يف نفس املخاطب، 
لفعل األمر متهل فقد  تعبري جمازي عن احلالة اليت يشعر هبا الشاعر يف نفسه وداخله. أما داللة تكراره ووه

له إىل الشام، حيث إنَّه مل يصل إىل منتهاه، فأراد الشاعر أن يدفع و أراد من خالله دفع توهم املخاطب بوص
هذا التوهم بقوله متهل متهل، أي ال تظن أننا قد وصلنا فال تستعجل يف السري. وهذا ما أشار إليه سياق 

الشاعر يف قصيدة "أتذكر السياب" من ديوان "ال تعتذر عما  القصيدة الشعرية. ومن صور التوكيد جند قول
 فعلت":

، ي ص ر خ  يف اخلليج  س د ى :  أتذكَّر  السَّي اب 
.."ِعَراُق، ِعَراقُ " و ى الع ر اق   ، ليس س 

 .119وال يرد سوى الصدى
 

وحروب  إنَّ تكرار لفظ )عراق، عراق( يدلُّ على التعظيم والتهويل مبا حصل للعراق من انتكاسات 
 وفنت، فالشاعر من خالل سياق القصيدة وتكراره للفظ العراق يظهر لنا مدى احلسرة واألمل الذي أملَّ 

وكيف كانت يف املاضي وأصبحت عليه يف احلاضر؟. فهذا التكرار أفاد التعظيم  ،للعراق تهابلشاعر عند رؤي
 والتهويل والتحسر كما يدلُّ على ذلك سياق القصيدة. 

 
 د املعنوي. التوكي2

فمن صور التوكيد املعنوي اليت جاءت يف دواوين الشاعر، قوله يف قصيدة "كمقهى صغري هو احلب" من 
 ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":

 –كمقهى صغري على شارع الغرابء  
... يفتح أ بوابه   للجميع.هو احل بُّ

ناخ:
 
 كمقهى يزيد وينق ص  و ف ق امل

 ر وَّاد ه ،إذا ه ط ل  املط ر ازداد 
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 .111 وإذا اعتدل اجلوُّ قـ لُّوا وم لُّوا..
 

جند يف هذه القطعة الشعرية كلمة )للجميع( اليت تدلُّ على التوكيد املعنوي، وداللة التوكيد يف   
هذا السياق هو الشمول والعموم دون استثناء. فالشاعر هنا يشبه احلب ابملقهى الذي يفتح أبوابه جلميع 

يزيد وينقص على اختالف األحوال اليت مير هبا كاملقهى  -احلب– على اختالفهم. غري أنهالزابئن والرواد 
الذي يزيد رواده وينقص وفق األحوال واملواسم. فالسياق الشعري دل على الشمول والعموم للفظ اجلميع. 

 وكذلك من صور التوكيد يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "طباق":
 كهرابئيَّة  ابب هاوية    هناك، على

 بع لو   السماء، التقيت  إبدوارد 
 قبل ثالثني عاما ، 
 وكان الزمان أ ق لَّ مجوحا  من اآلن 
 كالن:قال  
 إذا كان ماضيك جتربة   
 فاجعل  الغ د  معىن ورؤاي! 
 ،  لنذهب 
 لنذهب  إىل غدان واثقني 
 . 111بصدق اخليال، ومعجزة العشب   

 
نَّ املتكلم أوهي توكيد معنوي، إذ  ة )كالان( اليت تشري إىل املثىن،ورد يف هذه القطعة الشعرية كلم 

. حيث أكَّد الشاعر قوله -كما ذكر الشاعر-هنا هو الشاعر وإدوارد سعيد اليت كانت القصيدة مهداة له 
وقول إدوارد سعيد بلفظ )كالان( للتأكيد على أن القول قد صدر من االثنني، ودفع توهم من يظن خالف 

أبنه قد صدر من واحد فقط. ومن صور التوكيد املعنوي أيضا، قوله يف قصيدة "سيجيء يوم خخر" ذلك 
 من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

 سيجيء يـ و ٌم خخٌر ، يوٌم نسائيي 
 ، شفيف  االستعارة  ، كامل  التكوين

م سٌ   ’ماسيي زفايف الزايرة  م ش 
. ال أحٌد حي  سُّ ’ س لٌس   خ فيف  الظل  

 فُكلّ غبة  يف االنتحار أ و الرحيل. بر 
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 ’شيء، خارج املاضي، طبيعيي حقيقيي 
 .118رديف  صفاته األوىل

 
لقد ذكر الشاعر يف هذه القطعة كلمة )كلُّ( وذلك يف قوله: )فكل شيء خارج املاضي( فبعد أن   

حاطة بتلك عدد صفات ذاك اليوم الذي سيجيء، ذكر الشاعر كلمة )كلُّ( للداللة على الشمول واإل
الصفات اليت ذكرها عن ذاك اليوم أبهنا خارج املاضي. فكلمة )كلُّ( هنا من التوكيد املعنوي الذي دلَّ 

 أيضا من صور التوكيد املعنوي قوله يف قصيدته "حالة حصار":  على الشمول واإلحاطة.
، كلُّ   موت 

 وإن كانت منتظرا ،
 هو أول  موت  

 فكيف أرى
 قمرا  

 .119حجر ؟ كلِّ انئما حتت 
 

جاء التوكيد املعنوي يف موضعني األول )كل موت(، والثاين )حتت كل حجر(، وداللة التوكيد  
فيهما هو الشمول والعموم، فالشاعر يف املوضوع األول مشل كل صور املوت اليت ميكن أن تقع لإلنسان، 

ال يف املوضع الثاين، فقد فلم يستثين أي صورة من صوره، ويراها الشاعر أهنا هي )أول موت(، وكذلك احل
مشل التوكيد كل احلجارة، أي أن حتت كل حجر يوجد قمر، وهذا التعميم من الشاعر يوسع األفق لدى 

 القارئ والسامع يف معرفة كنه املوت والقمر اللذان وصفهما الشاعر ابلعموم والشمول.
 
 . التوكيد ابحلروف3

ني قصائده الشعرية، فمن تلك الصور قول الشاعر يف أما صور التوكيد ابحلروف فقد جاءت متناثرة ب
 قصيدته "حالة حصار":

 د ى 
و ٌة خ ل ف  هذا امل  لنا إخ 

و ٌة ط ي  ب ون، حيبوننا، يـ ن ظ ر ون  إلينا  إخ 
ر ه م :   ويـ ب ك ون، مث يـ ق ول ون يف س 

 هذا احل ص ار  ه ن ا ع ل ين ي"لَْيَت "
م ل ون  الع ب ار ة : "ال تـ تـ ر ك وان    وال ي ك 
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" ر ك وان  يد ين ... ال تـ تـ   . 111و ح 
  

جند يف هذه املقطوعة الشعرية قد جاء حرف )ليت( وهو حرف متين من حروف التوكيد. وقد دلَّ 
 هذا احلرف يف السياق على أتكيد احلقيقة القائمة وهي احلصار املفروض على أرض فلسطني، حيث إنَّ 

أي أن يكون موضوع  ،املخاطبني لديهم العلم هبذا احلصار إال أهنم يتمنون بشدة أن يظهر احلصار يف العلن
لون عن الوضع الراهن يف فلسطني و أصحاب القرار؛ ألنَّ عدم اهتمام املسؤ و لني و احلصار بني أيدي املسؤ 

يد على حقيقة الصمت وعدم جعل االحتالل يتمادى يف حصاره وكأن شيئا مل يكن. فكان التمين للتأك
االهتمام مبا حيلُّ يف أرض فلسطني من حصار واضطهاد من قبل االحتالل الصهيوين. أيضا من صور توكيد 

 احلروف يف هذه القصيدة قول الشاعر:
ري ة ، البـ ر ق   ، الب ص   الو م يض 

 قـ ي د  الت ش اب ه ...
 عمَّا قليل  سأع ر ف  إن  كان هذا 

يُّ..  .ه و  الو ح 
 أو يـ ع ر ف  األ ص د ق اء  احل م يم ون  

 القصيدة مرَّت، أنَّ 
ا  .115وأود ت  ب ش اع ر ه 

 
ف التوكيد، وداللة هذا احلرف يف هذا السياق و جاء يف هذا املقام حرف التوكيد )أنَّ( وهو من حر  

املخاطبني  شكي يف أنَّ القصيدة مرتَّ وأودت بشاعرها، حيث إنَّ  ملديه نهو التأكيد للمخاطبني الذي
لديهم الشكَّ والريب يف ذلك، فاستخدم الشاعر حرف )أنَّ( للتأكيد على ما ذهب إليه. ومن صور 

 التوكيد قوله يف قصيدة "يف بيت أمي" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":
 قلت: اي هذا، أان هو  أنت

 قفزت  عن اجلدار  لكي أرى َلِكنِّ 
 ماذا سيحدث لو رخين الغيب  أقط ف  

علَّقة البنفسج  ابحرتام  
 
 ...من حدائق ه  امل

ا ألقى السالم، وقال يل  :رمب 
 .111 ...ع د  ساملا  
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جند يف هذه القطعة الشعرية حرف من حروف التوكيد وهو )لكين( وهو لالستدارك، وقد دلَّ هذا  

وذلك كما يف قوله: )أان هو أنت(  ،احلرف يف السياق على دفع توهم املخاطب الذي يظن أنه غري الشاعر
وقد أكَّد الشاعر بذلك بقوله: )لكين قفزت عن اجلدار...( أي أن الشاعر هو نفسه املخاطب غري أنه 
قفز عن اجلدار، وهذا االستدارك هو لدفع التوهم وإلثبات احلالة اليت كان عليها الشاعر قبل القفز وهو أنه 

 توكيد قوله يف قصيدة "وصف الغيوم":هو واملخاطب واحد. وكذلك من صور ال
ا ار ٌة مل أ وهت   ...و ص ف  الغيوم م ه 

 أ مشي على ج ب ل  وأنظ ر  من ع ل  
ار الالز و ر د    حنو الغيوم،وقد تدل ت  من م د 

 خفيفة  وشفيفة ،
 كالقطن حتلجه الراي  ،

 .كفكرة  بيضاء  عن معىن الوجود
 خهلة  تنق  ح  قصَّة  التكوين   لعلَّ 

 ... شكٌل هنائٌي هلذا الكونال"
 . 111..."ال اتريخ  لألشكال  

 
ذكر الشاعر حرف الرتجي )لعلَّ( يف قوله: )لعل خهلة تنقح قصة التكوين( وداللة هذا احلرف يف  

السياق هو التأكيد على إمكانية تغيري الشيء وحدوثه، فال أيس وال قنطون من حدوث التغيري. فالشاعر 
نفسه منزلة اجلاهل، فال يؤكد له بؤكدات تدلُّ على أنَّه شاكي أو منكٌر، وإمنا  هنا خيطاب نفسه وينزل

استخدم أسلوب الرتجي؛ لعدم حصوله على أدىن علم عن فكرة احلدوث؛ أمال يف املعرفة والعلم. ومن 
 صور التوكيد يف هذا الديوان أيضا قوله يف قصيدة "هي مجلة إمسية":

 ط ى الفعلوأين حن  ن ، السائرين علي خ  
بـ رٌ   املضارع، أين حنن؟ كالم نا خ 

ت دأٌ أمام البحر، والزَّبد  املراوغ    وم بـ 
 يف الكالم هو النقاط  علي احلروف،

 للفعل املضارع موطئا  فوق فليت
 . 117الرصيف ...
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جاء يف هذه القطعة الشعرية حرف التمين )ليت( وذلك يف قوله: فليت للفعل املضارع موطئا فوق  
الرصيف. وداللة هذا احلرف هو التأكيد للماخطب على ما جيب أن يكون عليه، وهو الوقوف والثبات  

من الفعل كما هي اجلملة االمسية اليت ال تعرب عن زمن ماض أو حاضر أو مستقبل، حيث يتمىن الشاعر 
املضارع الوقوف على الرصيف؛ وذلك ألنَّه يسري على خطاه، فهو إذا يقصد الشاعر من استخدام هذا 

أبن يكون واقفا وشاخما  أمالالفعل نفسه أو املخاطب، وبذلك فإن الشاعر استخدم حرف التمين ليت 
 واثبتا أمام التحدايت اليت تواجهه والصعاب اليت يتعرض هلا.  

 
 اإلجياز 5. 1 .2

ويف هذا السياق سنعرض لصور اإلجياز اليت جاءت يف شعر حممود درويش، وبيان ما فيها من 
وقام الباحث يف دراسته هلذا الفن بتقسيمه إىل: حذف املفرد، وحذف اجلمل وشبه  دالالت  ومعان  مجيلة .

 على النحو اآليت: ذلكو  اجلمل، وحذف احلروف، ابإلضافة إىل إجياز القصر.
 
 . حذف املفرد1

 ورد الكثري من إجياز حذف املفرد يف شعر الشاعر، فمن ذلك قوله يف قصيدته )حالة حصار(:
بينه؟ ر  حت   يقول هلا: أيُّ ز ه 

 أسود  ...ُأِحبُّ الُقُرنْ ُفلَ فتقول: 
 يقول: أين متضني يب

 والقرنفل  األسود ؟
 تقول: إىل ب ؤرة  الضَّوء  يف داخلي

 .119عد ... وأبعد  وتقول: وأبعد ... وأب
 

حيث مت حذف املفعول به )زهرة( وذلك يف قوله: أحب )زهرة( القرنفل. وداللة حذف املفعول  
هو االختصار واإلجياز لعلم املخاطب به. وقد دلَّ على احلذف السياق اللغوي. كذلك مت حذف املضاف 

لم به. أيضا من إليه )اللون( يف قوله: أحب )زهرة( القرنفل أسود )اللون(. ويف حذفه اختصارا وإجيازا للع
 صور إجياز حذف املفرد قوله: 

 هدوءا ، فإنَّ اجلنود  ي ريدون   هدوءا ،
 يف هذه الساعة  االستماع  إىل األغنيات  

 اليت استمع الشهداء  إليها، وظلَّت  
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ة    .111كرائحة  النب    يف د م ه م...ط از ج 
 

)اجلس هدوءا( وداللة حذفه يف يف هذه املقطوعة الشاعر مت إضمار الفعل )اجلس( من قوله:  
هذا املقام هو التنبيه والتحذير إىل شيء ما، فالشاعر هنا يريد تنبيه املخاطب إىل شيء ما وهو استماع 
اجلنود إىل األغنيات. حيث إنَّ يف عدم ذكر الفعل سرعة يف احلصول على املطلوب وهو اهلدوء. وعدم 

لفعل. كذلك من هذه الصور قوله يف قصيدته )حني تطيل الفصل بني املطلوب بفاصل زمين املتمثل يف ا
 التأمل( من ديوان )كزهر اللوز أو أبعد(:

 حني ت طيل  التأمُّل  يف وردة  
:  ج ر حت  حائطا  وتقول لنفسك 

 يل أ مٌل يف الشفاء من الرمل  
 .111...خيضرُّ قلُبكَ 

 
خيضر قلبك فرحا. وقد جاءت جند يف هذه القطعة الشعرية حذف الصفة وهي )فرحا( يف قوله:  

الصفة مضمرا؛ للتعميم والشمول وعدم التخصيص، فعدم ختصيص احلال يستوجب منا أن  نضع الصفة 
اليت يكون عليها القلب، فيحتمل أن يكون الفر  أو احلياة أو الشوق وغريها من الصفات. وقد دلَّ 

جة واحلياة كاخضرار النبات الذي يدلُّ على السياق الشعري على ذلك؛ ألنَّ اخضرار القلب يدلُّ على البه
 احلياة واجلمال. كما جند من صور إجياز حذف املفرد قول الشاعر يف قصيدة "نسيت غيمة":

 على ع ج ل   يف السرير.  نسَيْت غيمة  
 و دَّعتين وقالت: سأنساك. لكنها

 نسيت غيمة يف السرير. فغط يت ها ابحلرير  
 .عيهاوقلت  هلا: ال تطريي وال تتب

  . 118ستأيت إليك  
 

مت حذف االسم املفرد احلال وهو )انئمة( من قوله: نسيت غيمة يف السرير )انئمة(، وقد دلَّ على 
هذا احلذف سياق القطعة الشعرية، وذلك من خالل قوله: فغطيتها ابحلرير. وداللة حذف احلال هنا هو 

وهي النوم؛ وذلك ألنَّ تغطية الشيء يكون يف  لإلجياز واالختصار لعلم القارئ للحال اليت عليها الغيمة
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حالة سكون، ومن يـ غ طَّى يف السرير يكون ساكنا  أي انئم ا. ولو هنلنا من ديوان خخر صورا من إجياز 
 احلذف لوجدان الكثري منها، فيقول الشاعر يف قصيدة "لبالدان" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

 وبالد ان، يف ليل ه ا الدَّم وي   
 ج و ه ر ٌة تشعُّ على البعيد  على البعيد  

 ُتضيء خارَجها...
 وأمَّا حنن، داخلها،

 .119 فنزداد  اختناقا !
 

يز وهو )نورا( وذلك من قوله: تضيء خارجها )نورا(. إذ ييف هذه املقطوعة الشعرية مت حذف التم 
حمذوفا؛ وذلك للداللة على عظم املوقف ز هو إلزالة اإلهبام والغموض عما يسبقه، لكن هنا جاء يأنَّ التمي

، إذ ع أن تنشره داخلهايالذي يعرب عنه الشاعر، فالبالد اليت تنشر اخلري والنور يف كل مكان، وهي ال تستط
يوحي بصعوبة املوقف واحلال اليت هي عليه تلك البالد، ويقصد الشاعر هنا بالد فلسطني اليت هي مهبط 

، ومع ذلك فهي تعاين من ظلم واضطهاد مستمر بفعل االحتالل الثالثسماوية األنبياء والرساالت ال
يز؛ لعلم املخاطب به، إضافة إىل عدم اختصاص متيزا واحدا ي. فقد ترك الشاعر هذا التمالظامل الصهيوين

، حيث فيه إعمال للعقل والفكر من أجل تقديره، وهو أسلوب بعينه، إلمكانية أن حي  لَّ مكانه متيزا خخر
ب القارئ على استخراج ما يف بواطن الذاكرة من طاقات حيوية تؤدي إىل اإلبداع يف العمل األديب يدر  

 . وجند أيضا من صور إجياز احلذف قوله يف قصيدة "هو هادئ وأان كذلك":وإثراءه
 وأن كذلكَ ه و  هاد ٌئ، 

،  حي  ت سي شااي  بليمون 
 وأ شرب  قهوة ،

نـ ن اهذا ه و  الشيء  املغاير    .111 بـ يـ 
 

مت حذف اخلرب من السطر الشعري األول )هادئ( وذلك يف قوله: هو هادئ، وأان كذلك  
وللعلم به، وكما دل عليه السياق الشعري كما هو  ،ومنعا من التكرار ،)هادئ(، ويف حذف اخلرب اختصارا

شاعر يف قصيدته ظاهر من اجلملة األوىل يف السطر الشعري األول. وكذلك من صور اإلجياز قول ال
 "وصف الغيوم":

 لك ل   حس  صورٌة،
 ولك ل   وقت  غيمٌة،
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 لكن أ عمار  الغيوم قصريٌة يف الريح،
 كاألبد املؤقت يف القصائ د،

 ال يزول وال يدوم
ن حظ ي أ نين أ مشي على ج ب ل    من ح س 

 وأ نظر من عل  
 .115 ...حنو الغيوم

 
الظروف )أبدا، وطويال( وذلك من قوله: ال يزول  حيث جند يف هذه املقطوعة الشعرية مت حذف  

)أبدا( وال يدوم )طويال(، ومت حذف الظرف يف هذا املقام؛ الحتمالية وقوع الشيء املراد. حيث إنَّ الشاعر 
ذكر )كاألبد املؤقت( أي أنَّه ليس أبدا دائما، كما هو احلال يف الغيوم اليت ال تلبث أن تذهب يف مهب 

ر الظرفان )أبدا، وطويال( الستحال وقوع الشيء، والستحال ذهاب الغيوم مع الريح، الريح. فلو مت ذك
 ع الشيء وحدوثه. و لكن جاء الظرفان حمذوفان للداللة على وق

 
 . حذف اجلمل وشبه اجلمل2

جند يف دواوين الشاعر صورا كثرية من صور إجياز حذف اجلمل وشبه اجلمل، فمن صور إجياز حذف 
 الشاعر يف قصيدته الطويلة "حالة حصار":اجلمل قول 

  هنا، عند م ر تـ ف عات الد خان، علي د ر ج البيت،
  ال و ق ت  للوقت

  :نفعل  ما يفعل  الصاعدون إىل هللا
 .111... ننسي اأَلملْ 

 
لقد مت حذف مجلة بعد قوله: )ننسى األمل...( وتقديرها: )الذي سببه احلصار الصهيوين علينا(،  

ياق القصيدة اليت يعرب عنواهنا عن مضموهنا وهو احلصار، قد دلَّ على احلذف. وأمهية احلذف حيث إنَّ س
هنا هو العموم والشمول، إذ أنَّ النتائج املرتتبة على احلصار كبرية جدا، وال ميكن إجيازها يف كلمة أو مجلة 

، فرتك صار ابلشعب الفلسطيينحمددة، فكأنَّ الشاعر أات  للقارئ أن يتخيل يف ذاكرته ما يفعله هذا احل
اخليار للقارئ ألن  يتنبأ مبا يكون يف املوضع احملذوف جبمل تتناسب مع سياق القصيدة الذي يشري إىل 

. ومن صور حذف اجلمل أيضا قوله يف قصيدة احلصار والظلم واالضطهاد الذي ميارسه االحتالل الصهيوين
 أبعد":"مل ينتظر أحدا" من ديوان "كزهر اللوز أو 
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 مل ينتظر َأحدا ،
 ومل يشعر بنقص  يف الوجود ،
ٌر رماديي كمعطفه،  أمامه نـ ه 

و    ون ور  الشمس ميأل قلب ه  ابلصَّح 
 .181 واألشجار  عاليةٌ 

 
حيث إنَّ القارئ يف بداية هذه القصيدة يطرق أذنه إخبارا عن شخص ما، وهذا اإلخبار جواب  

انتظر  أحدا؟ هل شعر  بنقص يف الوجود؟ وهي أسئلة لإلجاابت التالية: لسؤال حمذوف، والتقدير فيه: هل 
هل انتظر أحدا؟ واجلواب: مل ينتظر  أحدا، وهل شعر بنقص يف الوجود؟ واجلواب: مل يشعر  بنقص يف 

لعدم أمهية ألمهية مجلة اجلواب و  الوجود. وداللة حذف اجلمل االستفهامية هو الرتكيز على مجلة اجلواب؛
؛ السؤال. فالشاعر أراد أن يلفت انتباه القارئ إىل اجلواب والنتيجة مباشرة دون إطناب يف احلديثمجلة 

 . كما جند من صور حذف اجلمل قوله يف قصيدة: "كما لو فرحت":لعدم األمهية
: رجعت. ضغطت  على  كما  لو ف ر حت 

 وانتظرُت....جرس الباب أكثر  من مر ة ، 
. ال أ ح دٌ   الباب، ال  يفتح لعل  ى أتخرت 

 . 187 أنمٌة يف املمر   
 

يف هذه املقطوعة الشعرية مت حذف مجلة )أحدا يفتح الباب( وذلك يف السطر الشعري الثاين يف  
قوله: وانتظرت )أحدا يفتح الباب(، ألنَّ السائل قد يسأل: انتظرت ماذا؟ فيكون اجلواب: انتظرت أحدا 

قوله: ال أحد  يفسياق الشعري، كما هو ظاهر يف السطر الثالث يفتح الباب. وقد دلَّ على هذا احلذف ال
يفتح الباب. إذ أنَّ الشاعر طرق الباب وانتظر أحدا ليفتح له الباب، لكن ال أحد يفتحه. وداللة حذف 

، إضافة اجلملة هنا هو اإلجياز واالختصار وعدم التكرار اململ؛ لعلم القارئ به من خالل السياق الشعري
ملقام ليتأوله القارئ من خالل إعمال الفكر فيه، فكأن الشاعر أراد أن يشغل القارئ مبا انتظره، إىل ترك ا

. ومن صور إجياز حذف اجلمل يف ديوان وهو مما ال شك فيه يضيف عنصر التشويق واملتعة عند القارئ
 "ال تعتذر عما فعلت" يقول الشاعر يف قصيدة "أن وإن كنت األخري":

 األ خري ، وأان، وإن ك ن ت  
 َوَجْدُت ما يكفي من الكلماِت...

مٌ   ك لُّ قصيدة  ر س 
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 .189 سأرسم للسنونو اآلن خارطة  الربيع  
 

لقد مت حذف مجلة يف هذه املقطوعة الشعرية وهي تتمثل يف "ألقول القصائد" وذلك يف قوله:  
هذا احلذف، حيث ذكر وجدت ما يكفي من الكلمات )ألقول القصائد(. وقد دلَّ السياق الشعري على 

الشاعر بعد ذلك: كلُّ قصيدة رسم. وهذا يدلُّ على أن هناك مجلة حمذوفة مشتملة على قصائد، وأراد 
الشاعر توضيحها وتفسريها فذكر )كل قصيدة رسم(. ويدلُّ هذا احلذف على الشمول والعموم وعدم 

أن يكون يف هذا املقام من مجل تتناسب التخصيص، فقد ترك الشاعر االختيار للقارئ ألن  يتنبأ مبا ميكن 
مع السياق الشعري للقصيدة. أيضا من صور إجياز حذف اجلمل يف هذا الديوان قول الشاعر يف قصيدة 

 "نزف احلبيب شقائق النعمان":
 ،  نز ف احلبيب  شقائق  النـُّع مان 

ه ،  أ رض  األرجوان تألألت  جبروح 
 كته خهلٌة،أ وىل أ غانيها: د م  احل بُّ الذي سف

 وآخُرها َدم ...
ع ان  احتفل   نـ   اي شعب  ك 

 . 181 بربيع أ رضك
 

يف هذا املقام مجلة حمذوفة وهي )سفكته خهلة احلديد( وذلك عند قوله: وخخرها دٌم...، وقد دلَّ  
على هذا احلذف السياق الشعري للقصيدة، حيث جاء يف هنايتها قوله: وخخرها دم سفكته خهلة احلديد. 

احلديد هي كناية عن احملتل الصهيوين الذي يستخدم القوة واحلرب يف فرض سيطرته على اآلخرين. وخهلة 
ن خالل السياق أما داللة حذف اجلملة يف املقام األول هو إعمال فكر القارئ ابلذي يسفك الدم، م

 كناية عن نيالشاعر من دالالت تشري إليه كشعب كنعان الذي يدلُّ على الفلسطيني هالشعري وما أورد
الكنعانيني الذين سكنوا أرض فلسطني يف العصور األوىل. وأرض فلسطني اليوم حمتلة من قبل الصهيونية 

 اليهودية، فهذه األدلة تشري إىل اجلملة احملذوفة واليت قصد فيها الشاعر خهلة احلرب الصهيونية. 
، فمن ذلك قوله يف قصيدته الطويلة أما إجياز حذف شبه اجلمل، فنجد عليه أمثلة كثرية يف شعر الشاعر

 "حالة حصار":
 د ى 

و ٌة خ ل ف  هذا امل  لنا إخ 
و ٌة ط ي  ب ون، حيبوننا، يـ ن ظ ر ون  إلينا  إخ 

ر ه م :   ويـ ب ك ون، مث يـ ق ول ون يف س 
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 "ل ي ت  هذا احل ص ار  ه ن ا ع ل ين ي"
م ل ون  الع ب ار ة :  رُُكوَن وال ي ك   "ال تَ ت ْ

رُُكوَن". َوِحيِدي  َن... ال تَ ت ْ
 

"ال ترتكوان وحيدين...ال ترتكوان"، للقارئ أن يسأل يف ماذا؟ واجلواب يكون من خالل سياق  
القطعة الشعرية ومن خالل سياق القصيدة اليت تدلُّ عليه، فيكون التقدير: ال ترتكوان وحيدين )يف هذا 

ار الصهيوين لفلسطني إابن انتفاضة األقصى احلصار(؛ ألنَّ الشاعر يتحدث يف هذه القصيدة عن احلص
. ويدلُّ حذف شبه اجلملة على شدة األمل واحلسرة الذي خلفه احلصار وعلى كافة 9111الشريف عام 
. فرتك الشاعر ذكر شبه اجلملة ليدع للقارئ أن جيول يف خاطره ويتخيل ما ميكن أن  صعدةاألشكال واأل

دل على احلسرة واألمل واحلرمان والضعف والقهر وغريها. ومن يقع يف مكانه من صنوف الكلمات اليت ت
 صور حذف شبه اجلمل أيضا قوله يف قصيدة "ها هي الكلمات" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":

  ها هي الكلماُت ترفرُف يف البالِ 
 يف البال أرٌض مساويَّة  االسم حتملها الكلمات  

 وال حيلم املي  تون كثريا ، وإن حلموا
دٌ   .181...ال يصد  ق  أحالم ه م  أح 

 
مت حذف شبه اجلملة من قوله: ها هي الكلمات ترفرف يف البال )كالطري(، فقد حذف كالطري  

من املقام؛ لداللة السياق الشعري عليه، حيث ذكر الشاعر كلمة )ترفرف( والذي يرفرف هو الطري، وبالغة 
مال البالغي الذي أكسبه للقصيدة الناشيء عن احلذف هو لعلم املخاطب ابحملذوف، إضافة إىل اجل

االستعارة، فاجلملة فيها استعارة مكنية، حيث حذف املشبه به )الطري( وأبقى شيئا من لوازمه وهو 
)ترفرف( على سبيل االستعارة املكنية. ومن صور إجياز شبه اجلملة قول الشاعر يف قصيدة "لوصف زهر 

 اللوز":
 ُة األزهارال موسوعولوصف زهر اللوز، 

 ...تسعفن، وال القاموُس يسعفن
 سيخطفين الكالم إىل أ حابيل البالغة  

 
يف هذه املقطوعة الشعرية مت حذف شبه اجلملة من قوله: ال موسوعة األزهار تسعفين )يف  

الوصف( وال القاموس يسعفين )يف الوصف(. فشبه اجلملة )يف الوصف( جاء حمذوفا؛ وذلك لداللة 
ري عليه كما يظهر يف بداية القصيدة، حيث إنَّ مضمون القصيدة يتحدث عن وصف زهر السياق الشع
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اللوز، فداللة احلذف هو عدم التكرار املخل مبيزان القصيدة، واململ للنفس القارئة، فهو إجياز حمموٌد حي  م د  
"ال تعتذر عليه. وكذلك من صور إجياز حذف شبه اجلمل قوله يف قصيدة "إن عدت وحدك" من ديوان 

 عما فعلت":
د ك   ت  و ح   ق ل  لنفسك:’ إن ع د 

 غريَّ املنفى مالحمه....
 أمل يفجع  أ بو متَّام قـ بـ ل ك  

 حني قابل نفس ه :
 ))ال أ نت  أ نت  

...)) ي  الداير 
 .188"وال الداير  ه 

 
غيابك. وقد دلَّ يف هذا املقام مت حذف شبه اجلملة بعد قوله: غري املنفى مالحمه، وتقديرها: يف  

عليه السياق اللغوي للقصيدة، حيث إن الشاعر قال يف السطر األول: إن  عدت وحدك، أي أنَّ املخاطب  
كان غائبا؛ ألنَّ العود يكون للشيء الغائب، فاملخاطب كان غائبا مث عاد فوجد أنَّ املنفى قد غري مالحمه. 

خاطب به، فال يوجد داع لتكراره مرة أخرى، إذ يصبح وداللة احلذف هنا هو لإلجياز واالختصار، ولعلم امل
. أيضا من صور اإلجياز قول الشاعر يف قصيدته "األربعاء، اجلمعة، بالغة القصيدةإطنااب ممال وخمال ب

 السبت":
 /األربعاء
 /اجلمعة
  /السبت

 ...تشابَ َهتْ األساطري ، ا لبالد ، 
 لو كان يل قلبان مل أ ندم على

، فإن   : أ سأت  حب   أ خط أت  قـ ل ت 
!.. وقادين  اي قليب اجلريح  االختيار 

 .189القلب  الصحيح  إىل الينابيع
 

يسأل القارئ ما العالقة اليت مجع فيها الشاعر بني األساطري والبالد حىت تتشابه يف شيء مشرتك،  
تنتمي أوال  وأخريا  فيكتشف من خالل سياق القصيدة، ومن خالل حديث الشاعر يف جل   قصائده اليت 

فة قدمية جدا، وكذلك البالد )فلسطني( هي قدمية هبذا االسم، وقدمية و للوطن، أنَّ األساطري كما هي معر 
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، فيكون تقدير احلذف يف هذه اجلملة هو )يف الق دم( فيها بشعبها ليس للمحتل الصهيوين أي اتريخ يذكر
ها يف القدم. أما الداللة البالغية لعدم ذكر الشاعر هو أي أنَّ األساطري قدمية، وكذلك البالد تتشابه مع

عدم التخصيص ولشمولية املوقف وعموميته، فهناك الكثري من األشياء قد تتشابه بني البالد واألساطري، قد 
 وغريها. واحلبكة، أو يف الثراء، تكون يف القدم، وقد تكون يف القوة 

 
 حذف احلروف .3

ورد عدد من صور حذف احلروف يف  قصائد الشاعر، من ذلك قوله يف قصيدته "مقهى، وأنت مع 
 اجلريد" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد": 

 وأ نت  مع اجلريدة جالسٌ  مقهى  
ت  وحد ك. ن ص ف  كأسك فارغٌ   ال، ل س 

 . 181والشمس  متأل نصفها الثاين...
 

يدة، فقد كان األصل أن يقول: يف املقهى، وأنت حيث حذف حرف اجلر )يف( من بداية القص 
مع اجلريدة جالس. لكن جاء احلرف مضمرا، كما ابتدأت اجلملة ابلنكرة؛ وذلك إلراعة انتباه القارئ إىل 
املكان الذي أراد الشاعر قصده وهو املقهى. كما يدلُّ ذلك أيضا على العموم يف توجيه اخلطاب الشعري 

ل مكان، فكما أنَّ املخاطب جمهول كذلك املكان الذي يصور فيه الشاعر جمهول اء يف كإىل مجهور القرَّ 
أيضا. وقد دلَّ السياق الشعري على هذه الداللة. ومن صور إجياز حذف احلروف قول الشاعر يف قصيدته 

 "برتقالية":
 بـ ر تـ ق ال ية ، تدخل  الشمس يف البحر  

 .185ماء  على ش ج ر  ابرد   قنديلِ والربتقالة  
 

ففي هذه القطعة الشعرية مت إضمار حرف التشبيه )ك( من قوله: والربتقالية كقنديل ماء. وداللة  
هذه اإلضمار هو اإلرتقاء إىل أعلى مراتب التشبيه وهو التشبيه البليغ، فقد مت حذف أداة التشبيه 

الربتقالة يف مقام القنديل  )الكاف( ووجه الشبه )يف اإلضاءة أو اللمعان(. وهذا يدلُّ على أنَّ الشاعر جعل
الذي يضيء املكان بنوره ووهجه، أي إظهار مكانة الربتقالة وذكراها العطرة يف نفس الشاعر. حيث إنَّ 
فلسطني تشتهر بزراعة احلمضيات وخاصة الربتقال منها، وهو ما أاثر يف نفس الشاعر عواطف وشجون 

، وما خل إليها مكان والدته ايفا اليت ه ج ر الشاعر منها ، وخباصة منلتلك األماكن اليت يزرع فيها الربتقال

                                                           
 . 71. ص9118درويش.  181
 . 78. ص9118ش. دروي 185

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



221 
 

احلال بعد أن اغتصبها احملتل الصهيوين. وكذلك من صور إجياز حذف احلروف قول الشاعر يف قصيدة 
 "هي ال حتبك أنت":

 هي ال حتبُّك  أ نت  
 يعجُبها ُماُزكَ 

 أ نت  شاعر ها
 وهذا ك لُّ ما يف األ مر  

 النهر يف اإليقاع  ي عجب ها اندفاع  
 .181!كن هنرا  لتعجبها

 
يف هذا املقام جند أن حرف العطف واالستدراك )لكن( قد جاء مضمرا يف قول الشاعر: )لكن(   

يعجبها جمازك. وداللة هذا اإلضمار هو عدم إيهام القارئ أبنَّ نفي احلب   عن املخاطب ليس نفيا  عاما  
ث إنَّ ذكر حرف االستدراك )لكن( يقضي أبنَّ احلكم على وشامال ، بل هناك أشياء حتبها فيه. حي

وكذلك احلال يف املخاطب قد مت وهو عدم حبه، فجاءت اجلمل متصلة مع بعضها؛ لدفع هذا التوهم. 
إعجاهبا ابندفاع النهر، وهذه اجلمل من اجملاز الذي هو أبلغ من ذكر احلال على حقيقتها دون مقدمات، 

 قل يف التفكري واستنباط املعىن احلقيقي، ويف ذلك تشويق وإاثرة للقارئ.إذ أن القارئ ي عم ل الع
 
 . إجياز القصر4

أما النوع الثاين من اإلجياز، فهو إجياز القصر الذي حيتوي على معان  كثرية  يف ألفاظ  قليلة، وقد  
 ورد هذا النوع يف دواوين الشاعر، فمن هذه الصور قوله يف قصيدته "حالة حصار":

ت عني  بك سر ى  القبائل  ال ت س 
 وال قيصر، ط م ع ا  ابخلالفة ،

 فاحلكم ش ورى على ط ب ق  العائلة  
ب ت  ابحلداثة    ولكنها أ عج 

 فاستـ ب د ل ت  
 .191بطائرة  إ ب ل  القافلة  

  
إنَّ القارئ هلذه املقطوعة الشعرية يف قصيدته حالة حصار، يرى ما حتتويه على ألفاظ ومجل حتمل  

مضمون القصيدة الذي مع طياهتا الكثري من املعاين اليت يسوقها السياق اللغوي يف املقطوعة، ومتناسبة  يف
                                                           

 . 11. ص9118درويش.  181
 . 11. ص9119درويش.  191

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



222 
 

يتحدث عن احلصار الصهيوين واملؤامرات الداخلية واخلارجية على أرض فلسطني، فألفاظ )كسرى، 
إىل بياهنا وتفصيلها  وقيصر، واخلالفة، واحلكم، وطائرة إبل( كلها حتمل معان  ومناسبات  وقصصا  حيتاج

الكثري من احلديث واإلخبار، وقد مجعها الشاعر يف هذه السطور الشعرية القليلة؛ إجيازا وقوة يف التعبري 
على القارئ، إضافة إىل أنَّه ي ك و  ن لدى القارئ الرغبة يف  هدوقدرة على اختصار الكثري من الوقت واجل

ا، فيكون الشاعر قد أجرب القارئ على خصصة هلواملراجع املالبحث عن تلك املعاين والقصص يف املصادر 
قراءة التاريخ كامال كما هو مدوَّن يف مصادره؛ فيتحصل بذلك الفائدة العظمى من خالل تثيقف القارئ 

. ومن صور إجياز القصر قوله يف وتعليمه ابحلقائق التارخيية والوقائع اليومية اليت حصلت على أرض فلسطني
 لقدس" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":قصيدة "يف ا

 ...تنب ت  
 أشعياالكلمات  كاألعشاب من فم 

 الن  ب وي  : ))إن  مل تـ ؤ منوا لن أت  م ن وا((.
ي. وج ر حي و ر د ةٌ   أ مشي كأين   واحٌد غري 

 محامتَ نْيِ بيضاء  إجنيليٌَّة. ويداي  مثل 
. على الصليب ل  قان وحتمالن األرض   حت 

ي يفال أمشي، أ    طري ، أ صري  غ ري 
 التجل  ي. ال مكان  و ال زمان . فمن أ ان؟

 . لكين   املعراجأ ان ال أان يف حضرة 
د ه ، كان  : و ح   النيّب حممِّد  أ فك  ر 

  .197يتكل  م  العربيَّة  الف ص ح ى. )وماذا بعد؟(
 

جند يف هذه القطعة الشعرية الكثري من التلميحات والرموز واملعاين اخلفية، واليت حتملها ألفاظها  
وكلماهتا القليلة، فمن تلك التلمحيات اإلشارة إىل النيب أشعياء، واملسيح عليه السالم، وحادثة اإلسراء 

ذا املقام، وقد استخدم الشاعر واملعراج، وهذه الرموز واإلشارات حتمل الكثري من املعاين والقصص يف ه
تلك الرموز لإلجياز واالختصار، وإلثراء القصيدة ابلوظائف األدبية من خالل استخدام الرموز واألساطري 
القدمية يف الشعر احلديث؛ ملناسبة تلك الرموز واألساطري ابألحداث والوقائع احلديثة. فاحلديث عن معاين 

سلوب اإلجياز هو األسلوب الذي ألبيان مضموهنا وحكايتها، لذا كان  الرموز السابقة حيتاج إىل شر  طويل
يسعف الشاعر يف التعبري عما يكنه يف نفسه من خالل استخدام أقصر العبارات وأقلها مع وفائها ابلغرض 

قضيته مع مرور  ى، وعلى القارئ أن يبحث عنها ويعيها بدقة ابلغة؛ لكي ال ينساملطلوب واملعىن املرجو
، إذ أن احملتل الصهيوين يعمل جاهدا على طمس احلقائق التارخيية بتزيفها وحتويرها عن حقيقتها، الزمن
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صبغة صهيونية ويهودية؛ من أجل تربير جرائمه وظلمه حبق الفلسطينيني أصاحب احلق يف هذ بويصبغها 
 األرض ومجيع املسلمني.

 
د ذاك الزخم يف املعاين والعمق الداليل ولو أخذان قصيدة أخرى من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" جن 

الذي توحي إليه األلفاظ الواردة فيها، فغلبة االستعارات والتشبيهات والكناايت واجملازات والرموز على شعر 
الشاعر أثرى النص الشعري ابملعاين والدالالت، والقارئ لدواوين الشاعر وخاصة املتأخرة منها جيد هذا 

استخدامه للتورايت والرموز اليت هلا دالالت خاصة، فمن ذلك قوله يف قصيدة األسلوب من الشاعر يف 
 عن إدوارد سعيد": –"طباق 

 هذه األرض  أصغر  من دم أبنائها
 الواقفني على عتبات  القيامة مثل

 القرابني. هل هذه األرض حقا  
 مبار كٌة أم معم دةٌ 

،  بدم 
،  ودم 
 ودم  

 .ال جتف فه الصلوات  وال الرمل
 عدل  يف صفحات الكتاب املقد سال 

 يكفي لكي يفر  الشهداء  حبري ة
 .املشي فوق الغمام. دم يف النهار

 دم يف الظالم. دم يف الكالم
 .خيطا  من الضوء يلمع يف قلب جيتارة

 أو مسيحا  على فرس مثخنا  ابجملاز
 اجلميل. فليس اجلمايل  إال  حضور  

  احلقيقي   يف الشكل
 تصبح األرض   ،لهيف عامل ال مساء 

 هاوية . والقصيدة إحدى هبات العزاء
 .199وإحدى صفات الراي ، مشالية  أو جنوبية  
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عن إدوارد سعيد( طويلة ولكنها ليست أبطول من  -هذه املقطوعة الشعرية من قصيدة )طباق 
معانيها اليت حتملها األلفاظ فال تكاد تستطيعها؛ ملا فيها من دالالت وإشارات ورموز عربَّ من خالهلا 

حلقيقي يف الشاعر عما جيري على األرض املقدسة )فلسطني(، فالشاعر هنا يسلط الوضوء على الواقع ا
فلسطني من: ممارسات احملتل الصهيوين اجلائرة حبقها وحق أهلها، فهو يعمل ليل هنار على طمس احلقائق 
التارخيية الثابتة وتزييف ساعات الزمن لصاحله، وذلك من خالل هتجري الفلسطينيني من قراهم وبلداهنم اليت 

اآلاثر وتغيري معاملها كي ال تشهد عليه،  هي شاهدة على عربية وإسالمية األرض، كما أنه يقوم بسرقة
وغريها من املؤامرات واألعمال الالأخالقية. وهذا يستدعي من الشباب الفلسطيين الدفاع من أجل األرض 
ومن أجل الوجود، فاهلل تعاىل قد اختار الشعب الفلسطيين ليكونوا رأس احلربة يف الدفاع عن مسرى احلبيب 

واألرض املقدسة، أي أهنا إرادة هللا تعاىل وحكمته يف وجود اليهود على  -لمصلى هللا عليه وس–املصطفى 
أرض فلسطني لتكون هنايتهم الثانية بعد إفسادهم يف األرض كما أخربت بذلك سورة اإلسراء، فإن وعد 
 هللا تعاىل خت  ال حمالة بتخليص األرض املقدسة من رجس الصهاينة اليهود، وهذا يتطلب منا العمل عليه

 من إعداد وجتهيز وإخالص وتقراب إىل هللا تعاىل ابلصاحات ونية الرابط. 
 

فالشاعر هنا يستنكر الدم النازف من الشعب الفلسطيين اجملاهد ليل هنار بفعل أداة احملتل  
يتسائل هل هذه األرض مقدسة أم معمدة؟ وهنا إشارة إىل املعامل الدينية اإلسالمية واملسيحية، الصهيوين، و 

إلسالمية املسجد األقصى املبارك، واملسيحية كنيسة املهد وكنيسة القيامة. فإذا كانت هذه املعامل موجودة فا
يف أرض فلسطني فلماذا هذا الدم النازف على أرضها؟! وملاذا هم اليهود الصهاينة هم من يغتصبون األرض 

جيدها ملئية ابجملازات واالستعارات وليس هلم أي م علم  أو دليل أبن األرض هلم؟! والناظر يف القصيدة 
 والتشبيهات اليت تثري القصيدة ابملعاين والدالالت.

 
 التقدمي والتأخري 5. 1. 3

درويش؛ لبيان أثر السياق أشعار  يفض لصور التقدمي والتأخري كما جاءت ويف هذا املقام سنتعرَّ 
أسرارا بالغية مكنونة بني سطور  اللغوي والشعري يف حتديد الدالالت وتوجيه املعاين توجيها يكشف

الشعر. وقد قسم الباحث صور التقدمي والتأخري إىل: تقدمي املسند إليه، وتقدمي املسند، وتقدمي متعلقات 
 الفعل. وهي على النحو اآليت:

 . تقدمي املسند إليه1
 الة حصار": جند من صور تقدمي املسند إليه على املسند يف شعر الشاعر قوله يف قصيدته الطويلة "ح

 بالٌد على أ هبة  الفجر  
 صران أقلُّ ذكاء  

ل ق  يف ساعة  النصر :  ألانَّ حن  م 
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 ال ليٌل يف ليلنا املتأللئ ابملدفعية  
ه ر ون، أعداؤن  ي س 

 وأعداؤان ي شعلون لنا النُّور 
 .191يف ح ل ك ة  األ ق ب ي ة  

 
–واملتمثل يف كلمة )أعداؤان( على املسند  -اخلرب–يف هذه القطعة الشعرية تقدَّم املسند إليه  

 واملتمثل يف اجلمل الفعلية )يسهرون، ويشعلون لنا النور...( كما دلَّ السياق اللغوي على ذلك -املبتدأ
هم فقط الذين  -م اليهود الصهاينةوه-األعداء  . وداللة هذا التقدمي هو التخصيص أي أنَّ )اإلعراب(

األقبية، والنور يف هذا املقام ليس مدحا  للمحتل   بل هو ذما  وهجاء   يسهرون ويشعلون النور يف حلكة
للمحتل الصهيوين الذي يبين السجون إلسكات أهل احلق عن النطق حبقهم يف أرض فلسطني اليت احتلها 

وهي ، والنور كناية عن الضوء اخلارج من النريان اليت يطلقها الصهيوين قنابل وقذائف وصواريخ، ابلقوة والنار
 . ومن صور تقدمي املسند إليه يف هذا الديوان أيضا قوله:ابلتايل ذم واستنكار واستهجان لفعله

ري ة ، البـ ر ق   ، الب ص   الو م يض 
 قـ ي د  الت ش اب ه ...

 عمَّا قليل  سأع ر ف  إن  كان هذا 
يُّ...  ه و  الو ح 

 أو يـ ع ر ف  األ ص د ق اء  احل م يم ون  
 ،القصيدة مرَّتأنَّ 

 .وأود ت  ب ش اع ر ه ا
 

وهو )مرت، وأودت  -اخلرب-املبتدأ وهو )القصيدة( على املسند  -اسم أنَّ -فقد تقدم املسند إليه  
بصاحبها( كما يفهم من السياق؛ للداللة على التشويق واإلاثرة الستماع اخلرب الذي سوف يقوله الشاعر 

يسمع قول الشاعر: "أنَّ القصيدة"، يتبادر إىل ذهنه  عن القصيدة، حيث إنَّ السامع للوهلة األوىل عندما
أن يقول: رائعة، أو معربة أو أي خرب خخر، غري أنه قد أيت خبرب مل يتبادر إىل الذهن وهو )مرَّت، وأودت 
بصاحبها( ويف هذا املقام بالغة إضافية وهي االستعارة، فقد شبه الشاعر القصيدة بشيء ميشي على 

ستعارة التصرحيية. فكان تقدمي املسند إليه يدعو إىل التشويق ملعرفة اخلرب. ومن ديوان األقدام على سبيل اال
 "كزهر اللوز أو أبعد" جند من صور التقدمي والتأخري قول الشاعر يف قصيدة "ها هي الكلمات":

 ترفرف  يف البال   هي الكلماتُ ها 
 يف البال أرٌض مساويَّة  االسم حتملها الكلمات  

                                                           
 . 1. ص9119درويش.  191

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



226 
 

 املي  تون كثريا ، وإن حلمواوال حيلم 
ٌد.  ال يصد  ق  أحالم ه م  أح 

 
يف هذه املقطوعة الشعرية تقدم املسند إليه املبتدأ )هي الكلمات( على املسند اخلرب مجلة )ترفرف  

، ويدلُّ تقدمي املسند إليه على الشعري عند إعراهبا إعرااب حنواي يف البال( كما هو ظاهر من السياق
مت إسناد وختصيص الرفرفة ابملبتدأ وهو الكلمات، ويف اجلملة أيضا استعارة مكنية،  التخصيص، حيث

الكلمات ابلطري الذي يرفرف، فقد حذف املشبه به وهو الطري وأبقى شيئا من لوازمه  الشاعر حيث شبه
له يف قصيدة . وكذلك من صور التقدمي والتأخري يف هذا الديوان قو على سبيل االستعارة املكنية وهو الرفرفة

 "يف البيت أجلس":
 خفيف  الوزن يطهو قهويت َكَسل  

 واهلال  يصه ل  يف اهلواء ويف اجل س د  
 وكأنين وحدي. أان هو أو أان الثاين

 .191 رخين واطمأ نَّ على هناري وابتعد  
 

غوي. لقد تقدَّم املسند إليه املبتدأ )كسٌل( على املسند اخلرب مجلة )يطهو( كما يدلُّ السياق الل 
املسند إليه الكسل هو الذي وقع  هو أن وبالغة التقدمي هنا هو التخصيص، ومعىن إفادة التخصيص هنا

صص اخلرب املسند ابملسند إليه الكسل. أيضا من صور التقدمي والتأخري يف خ  عملية الطهو دون غريه، ف همن
 "ال تعتذر عما فعلت":شعر حممود درويش قوله يف قصيدة "وأان، وإن كنت األخري" من ديوان 

 وأان، وإن ك ن ت  األ خري ،
... ت  ما يكفي من الكلمات   و ج د 

مٌ  ُكلُّ   قصيدة  ر س 
 سأرسم للسنونو اآلن خارطة  الربيع  

 وللم ش اة على الرصيف الزيزفون .
 

كما دلَّ جند يف هذه املقطوعة الشعرية تقدَّم املسند إليه املبتدأ )كلُّ( على املسند اخلرب )رسٌم(   
من  كل  السياق، وبالغة التقدمي هنا هو إثبات العموم، أي أنَّ مجيع القصائد هي عبارة عن رسم. فلفظ

 األلفاظ اليت تدلُّ على العموم. ومن صور التقدمي والتأخري قوله يف قصيدة "السروة انكسرت":
 ا نك س ر ت  كمئذنة ، وانمت يف السروةُ 

 ضراء ، داكنة ،الطريق على تـ ق شُّف ظل  ها، خ
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. مل ي ص ب  أ حٌد بسوء. م ر ت ي 
 كما ه 

ر ع ة  على أغصاهنا ه بَّ الغبار    الع ر ابت  م س 
 .198 على الزجاج...

 
تقدَّم املسند إليه املبتدأ )السروة( على املسند اخلرب مجلة )انكسرت(، وفائدة هذا التقدمي هو  

روة، حيث خصص املسند االنكسار ابملسند إليه التخصيص، فالذي انكسر هنا ليس املئذنة وإمنا الس
السروة دون غريها. ويف اجلملة تشبيه مجيل، فقد شبه الشاعر السروة ابملئذنة ووجه الشبه بينهما هو 

، وكل ذلك دل عليه السياق اللغوي للقصيدة، فعند عملية اإلعراب جلمل االرتفاع يف السماء دون اعوجاج
 ذهبنا إليه من بالغة وداللة إبداعية مجيلة. القصيدة يتبني لنا حقيقة ما 

 
 . تقدمي املسند2

( فقد جاءت متنوعة يف يف اجلملة الفعلية أو الفعل يف اجلملة االمسية أما صور تقدمي املسند )اخلرب
 دواوين الشاعر، فمن تلك الصور قوله يف قصيدته الطويلة "حالة حصار":

ضاء  بقنديل  م نـ ف ى  يف الطريقِ 
 
 امل

: ي م ة  يف م ه ب   اجل ه ات   أرى خ 
يي على الريح    اجلنوب  ع ص 

 والشرق  غ ر ٌب ت ص وٌُّف،
ن ة  قـ تـ ل ى يكون نـ ق د  السالم    .199والغرب  ه د 

 
جاء يف هذه القطعة الشعرية املسند اخلرب )يف الطريق( متقد  ما على املسند إليه مجلة )أرى خيمة(   

خرب وليس  (يف الطريق)هذا التقدمي على تنبه السامع أو القارئ على أنَّ كما يفهم من السياق، ويدلُّ 
صفة؛ وذلك ألنَّ الصفة واخلرب متقارابن، فالذي يصلح أن يكون صفة يصلح أيضا أن يكون خربا، واخلرب 

للتنبيه  أقوى من الصفة؛ ألنَّ اخلرب ركن أساسي يف اجلملة االمسية. وبذلك نرى أنَّ داللة تقدمي اخلرب هنا هو
أما الداللة البالغية من التقدمي فهو من أجل تشويق القارئ ملعرفة املسند  وعدم االلتباس بني الصفة واخلرب.

إليه، حيث يسأل القارئ ماذا يف الطريق؟ فيأيت اجلواب من الشاعر )أرى خيمة( وهذا املسند إليه يوحي 
جزءا منه أينما حل وارحتل، وذلك بسبب  مبعان  ودالالت  لدى الفلسطيين الالجئ، فاخليمة أصبحت

ومن صور  هتجري االحتالل الصهيوين له عن أرضه، مما دفعه إىل اللجوء الذي تعترب اخليمة مسكنه اجلديد.
 تقدمي املسند أيضا قوله:
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،  على طََلِلي ض ر  ب ت  الظ  ل  أ خ   يـ نـ 
ع ر  ش ايت    والذ  ئ ب  يـ غ ف و على ش 

ث ل ي،   وحي  ل م  م 
 ، ك  ال 

 
ث ل  امل  وم 

 أبنَّ احل ي اة  ه ن ا 
 .191ال ه ن اك

 
جند هنا أيضا تقدمي املسند اخلرب )على طللي( على املسند إليه املبتدأ مجلة )ينبت الظل( كما يدلُّ  

على ذلك السياق اللغوي. وبالغة تقدمي املسند هو التخصيص، أي ختصيص املسند ابملسند إليه، وبيان 
اإلنبات ال تتم إال على طلل الشاعر دون غريه. ولو قال الشاعر: )الظل ينبت أخضرا على ذلك أن عملية 

طللي( الحتمل املعىن أن يكون اإلنبات على طلل الشاعر وطلل غريه. لذا قدم اخلرب لتخصيصه ابملبتدأ 
هر اللوز أو املؤخر. ومن صور تقدمي املسند قول الشاعر يف قصيدته )اآلن... يف املنفى( من ديوان "كز 

 أبعد":
 ،يف البِيت.... نـ ع م  يف املنفىآلن، ا

ر  سريع   يف السِّتنيَ   من ع م 
ع  ل ك    ي وقدون الشَّم 

، أبقصى ما استطعت  من اهلدوء،  فافر   
 ألنَّ موات  طائشا  ض لَّ الطريق  إليك

 .195 من فرط الزحام.... وأ جَّلك  
 

رب )يف املنفى، ويف البيت، ويف الستني( على املسند إليه يف هذه املقطوعة الشعرية تقدم املسند اخل 
املبتدأ مجلة )يوقدون(؛ للداللة على التخصيص، حيث خصَّص املسند يف املنفى ابملسند إليه املبتدأ وهو 
مجلة يوقدون، أي أنَّ عملية اإليقاد ال تتم إال يف املنفى ويف البيت ويف الستني. وكذلك من صور تقدمي 

 له يف قصيدة "كمقهى صغري هو احلب":املسند قو 
 –على شارع الغرابء  كمقهى صغري 

... يفتح أ بوابه للجميع.  هو احل بُّ
ناخ:

 
 كمقهى يزيد وينق ص  و ف ق امل

 إذا ه ط ل  املط ر ازداد ر وَّاد ه ،
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 وإذا اعتدل اجلوُّ قـ لُّوا وم لُّوا..
 

)هو  اجلملة االمسية ى صغري( على املسند إليهيف هذه املقطوعة الشعرية تقدم املسند اخلرب )كمقه 
احلب( كما دلَّ على ذلك السياق اللغوي. وبالغة التقدمي هنا هي لتشويق املخاطب يف معرفة املسند إليه. 
وهو من ابب املد  والثناء. فاملخاطب يتشوق ملعرفة املبتدأ الذي يبدو كمقهى صغري. ومن صور تقدمي 

 فعلت": املسند قول الشاعر يف قصيدة "يف بيت أمي" من ديوان "ال تعتذر عما
 يف بيت أ م  ي صوريت ترنو إيل  

 :وال تكفُّ عن السؤال  
 ، اي ضيفي، أان؟أنتأ

 هل كنت  يف العشرين من ع مري،
 بال نظَّارة  طبية ،

 .191وبال حقائب؟
 

جند يف هذه املقطوعة الشعرية تقدُّم املسند الفاعل )أنت( مسبوقا هبمزة االستفهام على الفعل  
للداللة على التعجب، حيث يقدم املشكوك فيه، ويف هذا املقام مت تقدمي الفاعل؛ املقدر )ترنو(؛ وذلك 

ألنَّ الشاعر يشك ويتعجب يف أنَّه هو الذي يف الصورة. ولو كان الشك يف الفعل لقال الشاعر: أترنو إيل؟ 
قول غري أن الشك واالستغراب كان يف الفاعل نفسه. وكذلك من صور تقدمي املسند يف هذا الديوان 

 الشاعر يف قصيدة "يف مثل هذا اليوم":
 يف الطََّرف اخلفيِّ ، يف مثل هذا اليوم

 ’التأنيث يف هباء  كاملمن الكنيسة ، 
 يف التقاء األخضر، يف السنة الكبيسة

لي  يف هذا الصبا ،    ويفاألبدي  ابلك ح 
 ابملضمون، واحلسي  ابلصُّويف ، التقاء الشكل

 ظل دوري   حتت عريشة  ف ض ف اضة  يف 
 ويف هذا املكانيوتر   صورة  املعىن، 

 العاطفيِّ 
 .111سألتقي بنهاييت وبداييت
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لقد تعدَّد األخبار )املسند( يف هذه املقطوعة الشعرية كثريا حنو: )يف مثل هذا الصبا ، ويف الطرف  
)سألتقي( كما يدلُّ على اخلفي، ويف هباء كامل...(، وتقدَّمت على املسند إليه املبتدأ واملتمثل يف مجلة 

قد أطال يف ذكر األخبار  املسند إليه. فالشاعر عرفةة هذا التقدمي هو التشويق ملغذلك السياق اللغوي، وبال
دون ذكر للمبتدأ؛ وذلك حىت يثري يف نفس القارئ شعور الشوق وحب املعرفة له، وهو أسلوب بالغي 

للجرجاين، حيث احتوى هذا الكتاب على  (عجازكدالئل اإل)مجيل دلت عليه كتب البالغة املختلفة 
بالغة وداللة صور تقدمي املسند وأتخريه يف اجلمل، وقد أجاد اجلرجاين يف بيان ذلك وتوصيفه بدقة ابلغة 

 وأسلوب أديب يتماشى مع دارسي اللغة العربية والبالغة على وجه اخلصوص.
 
 تقدمي متعلقات الفعل .3

ان واملكان الذي يقع فيهما الفعل، واجلار واجملرور، واحلال، واملفعول، ويقصد مبتعلقات الفعل: الزم
ف االستفهام. إذ جند بعضا  من صور تقدمي تلك املتعلقات يف شعر درويش هلا دالالت و ابإلضافة إىل حر 

 ترد فيه. فمن تلك الصور قول الشاعر يف قصيدته "حالة حصار": ذيبالغية حيددها السياق الشعري ال
، كيف حتملين؟ أين كيف أ  محل  ح ر  ي يت 

، وماذا   تسكن  م ن  بعد ع ق د  الن  كا  
 :  كما ينبغي  أمنتِ أقول هلا يف الصبا  

 أن تنامي إىل جانيب؟ وحلمت  أبرض  السماء ؟
ت  بذاتك  .117ومه 

 
( وداللة دخول اهلمزة حيددها السياق   الذي لقد دخلت مهزة االستفهام إىل الفعل يف قوله: )أمنت 

ترد فيه، حيث إذا تقدَّم الفعل كان الشكُّ يف الفعل نفسه، وإذا تقدَّم االسم كان الشكُّ يف االسم )الفاعل( 
وليس الفعل )احلدث(، واالستفهام قد جييء للتقرير اترة ولإلنكار اترة أخرة. ويف هذا املقام دلَّ االستفهام 

، فالشاعر ال ينكر فعل النوم جبانبه، وإمنا الغرض أن  يثبت على تقرير احلالة اليت عليها املخاطب وهي احلرية
كذلك من صور تقدمي   فمدار سؤال الشاعر هنا هو عن حدث النوم. للحرية احلالة اليت عليها وهي النوم.

 متعلقات الفعل قول الشاعر يف قصيدة "حني تطيل التأمل" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 التأمُّل  يف وردة   حني ُتطيلُ 

:  ج ر حت  حائطا  وتقول لنفسك 
 يل أ مٌل يف الشفاء من الرمل  

  ...خيضرُّ قلب ك  
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يف هذه املقطوعة الشعرية تقدَّم ظرف الزمان )حني( على الفعل )خيضر( وداللة ذلك هو قصر  
واملقصور عليه الظرف على الفعل، ونفي أي فعل خخر حيدث هلذا الظرف. فاملقصور هو الظرف )حني( 

ق للقارئ يف معرفة نتيجة إطالة التأمل يف الوردة، يكما أن يف تقدمي الظرف تشو   هو الفعل )خيضر(،
فالقارئ ميضي يف قرائته لسطور الشعر ليصل إىل النتيجة اليت هي )اخضرار القلب( كما أشران إليه سابقا 

كذلك من صور التقدمي قول الشاعر يف   .)اللغوي( السياق الشعري يهعل ما دلَّ وهو  يف حذف املفرد.
 قصيدة "فرحا بشيء ما":

 بشيء  ما خفي  ، ك ن ت  أ حتضن   فرحا  
 الصبا   بق و ة اإلنشاد، أ مشي واثقا  

 خبطاي ، أ مشي واثقا  برؤاي .
 

فقد تقدَّمت هنا احلال )فرحا( وداللة تقدميها هو ألمهيتها يف سياق الكالم، وما هلا من داللة  
بشار لدى القارئ أو السامع. حيث إن القارئ عندما يسمع كلمة فرحا يستبشر ويفر  ويتوق ملعرفة االست

الفعل الذي سبب هذا الفر . فالسياق الشعري يدلُّ على حالة من الزهو واالفتخار والفر  اليت يعيشها 
. ومن أال وهو الفر  ةالشاعر. فكان تقدمي احلال فرحا يف هذه القصيدة يدلُّ على السياق العام للقصيد

صور تقدمي متعلقات الفعل قول الشاعر يف قصيدة "بغياهبا كونت صورهتا" من ديوان "ال تعتذر عما 
 فعلت":

ا: م ن  األ رضي    ،بغياهبا   ك وَّن ت  ص ور هت 
 يبتدئ السماويُّ اخلفيُّ. أ ان ه نا أ ز ن  

 املدى مبعلَّقات اجلاهليَّني... الغياب ه و  
 ه و  الدليل . لك ل   قاف ي ة  أ قمت  الدليل  

 .119 خيمٌة...
 

يف هذه املقطوعة الشعرية تقدم املتعلق اجلار واجملرور )بغياهبا( على الفعل )كونت( وداللة هذا  
التقدمي هو القصر، حيث قصر الشاعر عملية التكوين بغياهبا، كما دل على حصول فعل التكوين بال 

، وعدم تعلقه بغريه. ا قصد الشاعر ابلضمري يف )بغياهبا( إىل أرض فلسطني أو القدس الذي ورمب شك  
أضحى أسريا وحماصرا من قبل االحتالل الصهيوين الظامل، حيث أصبح الفلسطيين واملسلم حيلم بدخول 

يرسم يف خميلته  ، إذورؤية األقصى الشريف، وأبحابيل الشوق واحملبة اليت تغمر املسلم املؤمن بقدسية األرض
صورة للقدس اليت ال يستيطع الوصول إليها، فهي غائبة حاضرة يف الوقت ذاته، لكن القدر حال بني 
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عيوننا ومالحمها املرصعة ابجلمال واملنظر اخلالب الفاتح. وتعترب هذه القصيدة من القصائد الرائعة املعربة عن 
 ج النيب ومهبط األنبياء مجيعا.  عمق الشوق واحلنني الكامن يف نفوس املسلمني ملعرا 
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 بيانعلم ال 5. 2
 
 التشبيه 5. 2. 1

، قوله ، واليت هلا دالالت بالغية على السياقفمن صور التشبيه اليت جاءت يف سياق شعر حممود درويش
 يف ديوانه "حالة حصار":

ن ا ب عيد ين  عن م ص ائ ر ان  كطيور    ج ل س 
 .111لتماثيل  تـ ؤ ث  ث  أ عش اش ها يف ثقوب  ا

  
شبه الشاعر حاله وحال أمثاله من الالجئني الذين أخرجهم احملتل الصهيوين من بالدهم وبيوهتم، 

تبين أعشاشها. ووجه أن  األمن الذي تستطيع فيهحبال الطيور اليت هتاجر من مكان إىل خخر حبثا عن 
واالغرتاب والتنقل من مكان إىل خخر. فاملشبه هو املصري وهو  األصلي الشبه بينهم هو البعد عن املوطن

ذف وجه الشبه وذكرت األداة، عقلي واملشبه به الطيور وهو حسي، فالتشبيه حسي عقلي، وقد ح  
فالتشبيه مرسل جممل. وبالغة التشبيه هو بيان حال املشبه وهو مصري الشاعر وأمثاله، وتقرير حالتهم يف 

 هتمام بقضيتهم واالعتناء هبم. ويقول أيضا يف الديوان ذاته يف تشبيه األغنيات: نفوس السامعني؛ لال
 هدوءا  هدوءا ، فإنَّ اجلنود  يريدون  

 يف هذه  الساعة  االستماع  إىل األغنيات  
 اليت استمع  الشهداء  إليها، وظ لَّت  

... طازجة . كرائحِة الُبِّ   يف دمهم 
  

، ووجه الشبه هو قوة )القهوة( يت استمع إليها الشهداء، براحة النبحيث شبه الشاعر األغنيات ال
املفعول والتأثري اليت يكتسبها اإلنسان عند شربه النب، وكذلك قوة التأثري اليت يكتسبها اإلنسان عند 

ه يعلى لقاء األعداء وجهادهم. حيث إن التشب واحلماس استماعه لألغنيات الوطنية واجلهادية يف التشجيع
من خالل حاسة  ، والرائحة تدرك ابلشممن خالل حاسة األذن ا حسيان، فاألغنيات تدرك ابالستماعهن

. وقد ذكر الشاعر األداة وحذف وجه الشبه، فالتشبيه مرسل مفصل. أما بالغة التشبيه هنا فهو األنف
اإلنسان املقاوم  بيان مقدار حالة املشبه وهو األغنيات وقوة أتثريها يف زايدة احلماسة والشجاعة لدى

، وكأن الشاعر يقول إن قوة رائحة النب كقوة األغنيات احلماسية واجلهادية اليت واجملاهد يف سبيل حترير أرضه
يستمع هلا اجملاهدون فتدفعهم إىل اجلهاد فيكون مصريهم الشهادة، ومن خالل هذا التحليل يظهر لون 

ما سيكون، أي أن الذي يسمع األغنياء اجلهادية بالغي جديد وهو )اجملاز املرسل( وعالقته اعتبار 
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. ومن صور التشبيه أيضا، قوله يف قصيدته "اآلن يف املنفى" من ويذهب للجهاد مث يستشهد بعد ذلك
 ديوان "كزهر اللوز أو أبعد": 

:  قل  للحياة ، كما ي ل يق  بشاعر  م ت م ر  س 
ريي ب ب طء   ر ه ن   كاإلنِث الواثقاتِ س  ح   ب س 

 .111ي د ه ن  وك  
  

شبه الشاعر سري احلياة بسري اإلانث اليت متشي خبطى واثقة وببطء يف املشي؛ داللة على التبخرت 
الذي يعرب عن الزهو واخليالء والكربايء. حيث إنَّ املشبه هو احلياة، واملشبه به هو اإلانث، ووجه الشبه هو 

املشبه عقلي واملشبه به حسي، فكان طرفا  السري ببطء وخبطى واثقة، وأداة التشبيه هي الكاف. فجاء
التشبيه خمتلفان. والتشبيه هنا مرسل؛ لذكر األداة، ومفصل؛ لذكر وجه الشبه. والفائدة البالغية من هذا 
التشبيه يف السياق الشعري هو التزيني والرتغيب يف املشبه أال وهو احلياة، فالشاعر هنا يريد أن يعيد األمل 

، وذكر الشاعر املشبه به ين الذين وجدوا أنفسهم يف املنفى وخارج حدود الوطنوالغد املشرق لآلخر 
ثقات يشري )اإلانث الواثقات( يضفي على النص الشعري ملسة عاطفية لطيفة وهادئة، فمشي اإلانث الوا

ت أيضا يف ومن التشبيها جبانب الزهو واخليالء والكربايء، وهو ما يريده الشاعر من احلياة. إىل الرفعة والعزة
 شعر درويش، قوله يف قصيدته "برتقالية":

ل  الشمس  يف البحر   خ   برتقاليٌة ت د 
 .118قنديل ماء  على شجر  ابرد  والرُبتُ َقالة 

 
فقد شبه الشاعر مثرة الربتقال بقنديل ماء على شجر ابرد، ووجه الشبه فيه هو اللمعان  

تميز به من اللون الربتقايل الزاهي والرباق، وكذلك قناديل واالستدارة، إذ أن مثرة الربتقال تلمع وتربق مبا ت
، وخاصة يف وقت الصبا  عندما يتكون املاء على الشجر البارد، تكون براقة والمعة على أوراق األشجار

. وقد حذف عليها قطرات الندى ليال فتبدو كأهنا المعة وبراقة مع وهج الشمس صباحا كالقنديل املضاء
ه واألداة، فكان التشبيه هنا تشبيه بليغ. والداللة البالغية يف هذا التشبيه هو بيان حال الشاعر وجه الشب

املشبه وهو الربتقالة؛ مبا تتميز به من صفات مجالية يف اللون والرائحة واملذاق. وقد دلَّ على ذلك السياق 
، وهنا أراد الشاعر إظهار رموز ة اليت تتميز هبا فلسطنيه يتحدث عن وصف الربتقالاللغوي يف الشعر، إذ أنَّ 

الطبيعة يف الشعر؛ لتوطيد العالقة بني األرض واإلنسان، وبني األرض والرتاث، وكأن األرض أصبحت جزءا 
 من هذا الرتاث. وكذلك يقول الشاعر يف وصفها أيضها:

 والربتقالة  حتظى بتمجيد قات ل ها:
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  .119 مثل َحبَّة مشس  تلك فاكهٌة 
 

الربتقالة حببة الشمس، ووجه الشبه هنا حمذوف يتمثل يف اللون املشرق املائل إىل وشبه الشاعر 
بيان حال املشبه وهو الربتقالة،  هو لة التشبيهالصفرة، وكذلك االستدارة. والتشبيه هنا مرسل مفصل. ودال

أيضا يف  . ويقولكما سبق بيانه  وقد دلَّ عليه سياق القصيدة اليت جاءت يف وصف الربتقالة ومدحهها
 قصيدته "قال هلا: ليتين كنت أصغر":

...  قال هلا: ليتين ك ن ت  أ ص غ ر 
 كرائحةقالت ل ه : سوف أكرب ليال  

 .111 يف الصيف  اليامسينة 
 

 وهي يف الليل الذي يدلُّ على السكون براحة اليامسينة اليت يفو  رب  حيث شبه الشاعر عملية الك   
بينهما هو سرعة االنتشار، حيث إنَّ رائحة اليامسية يف فصل الصيف عطرها يف فصل الصيف، ووجه الشبه 

تكون يف أفضل حاالهتا ومجاهلا ونضارهتا وخاصة رائحتها العطرة، فشبه الشاعر عملية الكرب بتلك الصفات 
اليت توصف هبا اليامسينة. فقد ذكر الشاعر املشبه واملشبه به واألداة، وحذف وجه الشبه، فالتشبيه هنا 

سل جممل حسي مركب؛ مرسل لذكر األداة، وجممل لعدم ذكر وجه الشبه، وحسي ألن ركنا التشبيه مر 
ن واهلدوء، والصيف الذي و يدركان ابحلس، ومركب ألن وجه الشبه منتزعة من صورة الليل الذي هو السك

 به يف نفس السامع،هو موسم تفتح الزهور وانبعاث روائحها العطرة. وداللة التشبيه هنا هو تقرير حالة املش
لديه الصورة الناضرة املركبة من رائحة اليامسني يف الليل  اد من القارئ أن ترتسخأي أن الشاعر أر 

، قوله يف أيضا. ومن صور التشبيه للمخاطب، وهي صورة تبعث يف النفس الشعور املفعم ابحليوية واخليالء
 قصيدة "لبالدان" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

 لبالدان،
 مثل حّبة مُسُْسم  وهي الصغرية 

 أ ف ٌق مساويي... وهاويٌة خفيَّة  
 لبالدان،

 .115 مثل َأجنحة الَقطاوهي الفقرية  
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، حيث -وهو نوع من الطيور–جاء تشبيه الشاعر للبالد اترة حببة السمسم، واترة أبجنحة القطا  
على وجه اخلصوص حببة مسسم، ووجه الشبه بينهما  شبه الشاعر البالد ويقصد هبا البالد العربية أو فلسطني

كموقع الشجرية يف الصحراء ابلنسبة   هو الصغر، ففلسطني ابلنسبة للعامل ما هي إال موضع صغري جدا
، والتشبيه الثاين هو تشبيه فلسطني أبجنحة القطا، ووجه الشبه بينهما هو الضعف، وأداة ملساحتها وسعتها

. وداللة التشبيه كما دلَّ عليه سياق الشعر هو تقرير حالة املشبه وهو (مثل)التشبيه يف التشبيهني هو 
بالدان أو فلسطني يف نفس السامع أو القارئ، وكأنَّ الشاعر يستنكر من احملتل الذي مل جيد إال فلسطني 

لزائفة الصغرية والضعيفة حىت أييت إليها وحيتلها ويطرد أهلها منها؛ ليستوطنها ويبين عليها حضارته ا
 ويقول أيضا:وأحالمه الباطلة. فالتشبيه هنا مرسل مفصل حسي. 

 وبالد ان، يف ليها الدموي   
 تشعُّ على البعيد على البعيد َجْوَهَرة  

 ت ضيء خارج ها...
 

احلرب والعدوان،  أثناءمضيئة بفعل النريان املشتعلة ل ليلها إىل منطقة شبه الشاعر البالد اليت حتوَّ  
يت تشع وتضيء من بعيد. وهي صورة انتزعها الشاعر من الواقع اليت تعيشه فلسطني، وهي صورة ابجلوهرة ال

متمثلة يف االعتداء الصهيوين على الشعب الفلسطيين ليل هنار، فأصبح الليل كالنهار مضيء بفعل نريان 
. فالتشبيه هنا هو األسلحة الصهيونية املتنوعة. ووجه الشبه هو اإلشعاع واإلضاءة، وأداة الشبه حمذوفة

مرسل مفصل مفرد. وفائدة التشبيه يف السياق الشعري هو بيان حالة املشبه وهو فلسطني، وإظهار 
االهتمام والعناية هبا، وعدم التخلي واإلعراض عنها أمام ما تواجهه من احتالل واغتصاب وتشريد. ومن 

 قصيدة "سقط احلصان عن القصيدة" يقول الشاعر يف وصف احلب:
، لكين أ حبُّ قصائد   ال  ح بَّ

 احلب  القدمية ، حترس  
 الق م ر  املريض  من الدخان  

 يف الرابعي ات   كالَكَمْنَجةِ   كرُّ وفري،
 أ أن  ى عن زماين حني أ دنو

...  .111 من تضاريس املكان 
 

ذات األواتر األربعة، اليت يعزف  ةفقد شبه الشاعر احلب يف ذهابه وإايبه كآلة الكمنجة املوسيقي 
عليها الفنان. حيث إن املشبه هو احلب، واملشبه به الكمنجة، واألداة الكاف، ووجه الشبه هو الكرُّ 
، أي الذهاب واإلايب. فالتشبيه هنا مفرد مرسل مفصل حسي. وداللة التشبيه يف هذا السياق هو  والفرُّ
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، وتقريره يف ، أي أن احلب يف اعتقاد الشاعر أيخذ احملبني نفس السامع بيان حال املشبه وهو احلبُّ
والعاشقني اترة إىل الشعور ابلصفاء والنقاء املتبادل بينهم، واترة يعرتيه الفتور والبغض الذي ال يسبب 

 انفصال احملبني عن بعض. وهي صورة غري بعيدة عمن ذاق مرارة احلب وحالوته يف نفس الوقت.
   

 الكناية 5. 2 .2
ويف هذا املقام نستعرض صور الكناية يف شعر حممود درويش، وإبراز النكات اجلمالية واألسرار 

 "حالة حصار": ر الكناية قوله يف قصديتهالبالغية من ورود الكناية يف السياق الشعري. فمن صو 
ء  هنا هومرييِّ ال ص د ى    ل ش ي 

ني   حنتاجها  فاألساطري  ت ط ر ق  أبوابنا ح 
 هومريي لشيء  ال صدى  

 هنا جنراٌل يـ نـ ق  ب  عن دولة  انئمة  
 . 151حتت أنقاض  طروادة  القادمة  

 
لقد استخدم الشاعر األساطري اليواننية واإلغريقية يف شعره بصورة كبرية، فنجد يف هذا املقام  

الشعرية  صاحب امللحمةإىل الشاعر اإلغريقي هومريوس استخدامه ملصطلح "هومريي" وهو نسبة 
. -وهي خمرجة على شكل فيلم سينمائي– اإللياذة"، وهي ملحمة اترخيية حتكي قصة حرب طروادة"

فالشاعر هنا كىن بصدى هومريي عن املأساة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين، وهي مأساة مكررة حلرب 
م معناه طروادة. فاملعىن الذي قصده الشاعر من صدى هومريي ليس ما نؤوله على حقيقته، وإمنا ما الز 

احلقيقي وهو تكرار املشهد املأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيين كما حدث يف حرب طروادة. وداللة 
الكناية هنا هو إظهار حال املوصوف، وتنبيه اآلخرين على مأساته ونكبته اليت يعاين منها بفعل احملتل 

 الصهيوين. ومن صور الكناية هذا الديوان أيضا قوله:
 :) يَّة  )إىل قاتل  مَّل ت  وجه  الضَّح   لو أت 

، كنت  تذكَّرت  أ مُّك  يف   غرفِة وفكَّر ت 
 كنت حترَّرت  من فكرة  البندقية    الغاِز،

تـ ع اد  اهل و يَّة ! ت  رأي ك: ما هكذا ت س   .157وغريَّ
 

لقد استخدم الشاعر أسطورة من األساطري اليهودية اليت يتغنون هبا؛ لتحقيق املكاسب واملنافع  
، وتربير اجلرائم اليت يقوموا هبا وأمهها احتالل أرض فلسطني، هذه على مستوى العامل املادية والسياسية
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األسطورة هي ما يطلق عليها )احملرقة النازية( وهي أسطورة متداولة بني الناس مجيعا، وهي فكرة تتبلور حول 
إىل عام  7111املية الثانية اليت استمرت من عام إابن احلرب الع لليهود يف أفران الغاز األملان إحراق النازيني

. فقد كىنَّ الشاعر عن هذه احملرقة أبفران الغاز، فالكناية هنا عن موصوف وهي احملرقة. وداللة ذلك 7118
، فال ينسى هذا حبق الشعب الفلسطيين اهل ةتذكري احملتل الصهيوين هبا أمام ما يقوم به من جرائم مشاهب

ج له من تلك الواقعة أنه يف الواقع يقوم مبثلها ولكن أبسلوب خخر، فعليه أن يتذكر ذلك احملتل أن ما يرو 
 ومن صور الكناية أيضا قوله:  جيدا.

ض ر   ب ت  الظ  ل  أخ   على ط ل ل   يـ نـ 
 والذئُب يَ ْغُفو على ِشْعِر َشايت 

ث ل ي  وحيلم  م 
الك  

 
ث ل  امل  وم 

 أبنَّ احلياة  هنا 
 .159ال هناك

  
يقصد الشاعر املعىن احلقيقي لعبارة )والذئب يغفو على شعر شايت( وإمنا املقصود كما يفهم من مل 

السياق الشعري هو املعىن املالزم للمعىن احلقيقي، وهو كناية عن السالم واألمان وعدم العداء، فالشاة 
السالم واألمان بني احملتل  عدوها الذئب أبد الدهر. والشاعر استخدم هنا هذا التعبري ليدلُّ على األمل يف

الصهيوين والشعب الفلسطيين، وهو أمل ال رجاء فيه وبعيد عن الواقع واحلقيقة. وداللة الكناية يف هذا 
السياق هو الطلب والرجاء، أي طلب السالم والرجاء بتحقيقه. ومن صور الكناية يف شعر درويش قوله يف 

 ذر عما فعلت":قصيدة "ال راية يف الريح" من ديوان "ال تعت
 يف الريح ختفق   راية  ال 
 سابٌح يف الريح   حصان  ال 
 يـ ب ش  ر  ابرتفاع املوج   طَْبل  ال 

 .151 أو هببوط ه
 

ابلنظر إىل القطعة الشعرية السابقة جيد فيها الكلمات التالية: )الراية، احلصان، الطبل( وهذه  
الكلمات مع إمكانية أن أتيت على حقيقتها كما يظهر ذلك من السياق الذي جاءت فيه، فالراية ختفق، 

قصد تلك املعاين الظاهرة . إال أنَّ الشاعر مل يوأنغاما ، والطبل خيرج أصوااتيصول وجيولواحلصان يسبح أي 
واحلقيقية لتلك الكمات، وإمنا قصد املعىن املالزم هلا، واملعىن اآلخر هلا، وهذا املعىن الذي يسمى ابلكناية، 
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حيث إنَّ الكلمات السابقة تدل على املوصوف الذي قصده الشاعر وهو )املعركة واالنتصار(؛ وقد دلَّ 
من أهم أدوات كان لراية تستخدم يف املعارك، واحلصان  ن األ على ذلك السياق الشعري الذي جاءت فيه،

، وكذلك الطبل الذي يعرب   عن االنتصار وتشجيع احملاربني وإاثرة النخوة واحلمية فيهم. وبالغة قدميا املعارك
الذي ، إضافة إىل األسلوب البالغي الكناية تظهر يف إجياز الشاعر يف التعبري عما أراده من معان  ودالالت  

ومن صور الكناية أيضا قوله يف  يضفيه الكناية يف استثارة اهتمام القارئ ملعرفة الوجه الذي أراده الشاعر.
 قصيدة "سقط احلصان عن القصيدة":

 سقط احلصان م ض رَّجا  
 بقصيديت

 سقطُت ُمَضرَّجا  وأان 
 .151 ...بَدم احلصانْ 

 
لى احلقيقة، وإمنا كناية على املد  مل يقصد الشاعر نفسه أنه سقط مقتوال بدم احلصان ع 

واالفتخار، وقد دلَّ على ذلك حني أشار إىل أنَّ احلصان سقط مضرجا بقصيدته، فقد شبه فيها القصيدة 
ابلسيف البتار والصليل الذي يقطع كل ما أييت حنوه. والشاعر سقط بدم احلصان كناية عن قوة قصائده 

اعر وتعرب أيضا  عن قوة شعره ورصانته وبلوغه إىل املراتب وافتخاره هبا. فهي تعرب عن ضعف ذات الش
العليا، هي كناية عن صفة املد  واالفتخار لشعر الشاعر. وتظهر بالغة الكناية فيها حني وضع الشاعر 

يثري  ؛ ممااملعاين يف صورة احملسنات البديعية، حيث رسم صورة املد  واالفتخار بشيء ملموس وحمسوس
السامع والقارئ إىل حتليل الصورة والتنبؤ هبا واكتشاف مغزاها وحمتواها. وكذلك من صور الكناية قوله يف 

 قصيدة "يف مصر":
 هذا االسم –أان ا بن  النيل 

 يكفيين . ومنذ اللحظة األوىل ت س م  ي
مابن النيلنفسك "  " كي تتجنَّب الع د 

 .158 الثقيل
 

ملصري اببن النيل، وهي كناية عن موصوف. وقد دلَّ عليه السياق كىن الشاعر عن اإلنسان ا 
أبرز معامل مصر، وشراين حياهتا؛ فلذلك يسمى املصري اببن  من الشعري للقصيدة، كما أن هنر النيل يعترب

النيل. وبالغة الكناية هنا هو إظهار املد  للمدو ، وتشريفه مبا ميتاز به من مكانة لقربه من النهر. ومن 
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يف قصيدة  هالديوان الثاين "كزهر اللوز أو أبعد"، قول درويش من ر الكناية اليت وردت يف أشعارصو 
 "اآلن... يف املنفى":

 .ابنكسار الكأسفلتحتفل  مع أ صدقائك  
 يف الستني لن جت  د  الغ د  الباقي

 .159 لتحمل ه  على ك ت ف  النشيد..... وحيمل ك  
  

ابنكسار الكأس، وذلك على سبيل الكناية. حيث إَّن املوت  لقد عربَّ الشاعر عن قرب املوت
يطلق عليه كأس املنون، وقد استخدم الشاعر هذا املعىن كناية عن قرب األجل ودنوه، وقد دلَّ السياق 
 الشعري على ذلك. فالكناية هنا عن موصوف. وداللة الكناية يف هذا املقام هو التحذير والتنبيه واإلنذار

. كما جند من صور الكناية يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "ضباب كثيف على و املوتملا هو خت وه
 اجلسر":

 سأوقظ مواتي : حنن سواسيٌة أيها
 النائمون، أما زلت م مثلنا حتملون

 بيوم القيامة ؟
 سأمجع ما بعثرته الراي   من الغ ز ل

 .151 َطْوَق احلمامةْ الق ر ط يبَّ، وأكمل  
  

الشاعر مجلة طوق احلمامة، وهي جائزة جميئها على حقيقتها، غري أن الشاعر مل لقد استخدم 
عند ذكره   يقصد هذه احلقيقة، وإمنا قصد الزم معناها، وهو الكتاب كما يدلُّ على ذلك السياق الشعري

 ، فطوق احلمامة هنا يعين الكتاب املوسوم بطوق احلمامة، وهو كتاب منكلمة )الغزل يف السطر األول(
أتليف ابن حزم األندلسي. فالكناية يف هذا املقام عن موصوف وهو الكتاب. وداللة هذه الكناية بيان 

. ومن ، فالكتاب فيه أخبار العشاق واحملبني ومسرهم وهو الذي يسمى )الغزل(مكانة الكتاب وقيمته األدبية
 كثيف على اجلسر":  صور الكناية اليت كررها الشاعر يف شعره قوله يف قصيدته السابقة "ضباب

 ؟ قدأرُض احلكايةِ هل نطأ اآلن 
 ال تكون كما نتخي ل  "ال هي مس  نٌ 

 .155وال ع س ٌل" والسماء رماديَّة  اللون
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حيث إنَّ التعبري الذي كىنَّ به الشاعر عن املوصوف هو أرض احلكاية، وقد قصد به مدينة أرحيا  
وال  -ر الشاعر يف هنايتها قوله: ال تعدين بشيءالفلسطينية، وقد دلَّ عليها سياق القصيدة حيث ذك

يف شعر الشاعر؛ ألمهيتها التارخيية  ا حضور كبريوردة من أرحيا، وجند أن هذه املدينة التارخيية كان هل -هتدين
والدينية والرتاثية عند مجيع أصحاب الدايانت السماوية. فالكناية هنا عن موصوف وهي أرحيا. وبالغة 

فتلك بعض من صور الكناية هو لبيان أمهية املوصوف ومكانته التارخيية والدينية والرتاثية.  ذكرها وتكرارها
اليت جاءت يف دواوين الشاعر، والناظر فيها جيدها مليئة بصور الكناية اليت يدل السياق الشعري عليها 

 بدالالت بالغية ومعان بديعية تضفي على النص قوة ورصانة ومجاال.
 
 اجملاز املرسل 5. 2. 3

بيان الداللة السياقية من ؛ لاليت وردت يف دواوين الشاعراملرسل يف هذا املقام نعرض لصور اجملاز 
تلك الصور، وأثرها يف تشكيل املعىن البالغي واجلمال اإلبداعي يف ذهن القارئ والسامع. فمن صور اجملاز 

 قوله: حالة حصار"يف ديوانه " اليت وردت
 : لو تركت  اجلنني  )إىل قاتل  خخر(

 ثالثنني يوما ، إذا لتغريت  االحتماالت:
 ذاَك قد ينتهي االحتالل  وال ي تذكر  

 زمان  احلصار ... الرضيعُ 
 ماذا فعلت إذا؟ 

 اآلن أرملة   صارْت ابنتكَ 
 ؟واحلفيدُة صارْت يتيمة  

 ماذا فعلت  أب سرت ك  الشاردة  
 .151الواحدة  وكيف أصب ت  ثالث  مح  ائ م  ابلطلقة  

 
عن جند يف هذه القطعة الشعرية جمازا مرسال عالقته )اعتبار ما سيكون(، فقد عرب الشاعر  

املستقبل كقول الشاعر )ذاك الرضيع، صارت ابنتك اآلن أرملة، واحلفيدة عن ، والتعبري املستقبل ابحلاضر
وقد تدرج الشاعر  فارتقى شهيدا. صارت يتيمة(، واحلاضر هو ذاك اجلنني الذي طالته خلة احلرب الصهيونية

وداللة اجملاز يف هذا السياق هو التحذير من اخلطر الذي  يف هذا الوصف من الرضيع، واالبنة، مث احلفيدة.
العدو الصهيوين الذي ال يعرف غري لغة القتل والتدمري  بفعلالفلسطيين أبكمله  الشعب عليه مستقبل

قوله يف ديوان "كزهر اللوز أو أبعد"، ويف قصيدة "مقهى، وأنت  وكذلك من صور اجملاز املرسل والتشريد.
 مع اجلريدة":
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را  ملن تركتك يف املقهى  فالتمس  ع ذ 
 ألنَّك مل تالحظ ق صَّة  الشَّع ر  اجلديدة  

 .111 والفراشاِت الِت رقصْت على غمَّازَتَ ْيها
  

جماز مرسل عالقته جزئية،  -والفراشات اليت رقصت على غمازتيها–يف السطر الشعري األخري 
ون يف حيث ذكر الشاعر اجلزء وهو الغمازتني وأراد الكل وهو الوجه، فالغمازات عبارة عن صفة مجال تك

الوجنتني. فالشاعر ذكر هاتني الغمازتني وأراد الوجه كامال أو الرأس، وعالقة  يفالوجه وهي كالثقوب تظهر 
راد الكل. وداللة اجملاز البالغية هنا هو إيراد املعىن بصورة متحركة اجملاز هو عالقة جزئية؛ ألنه ذكر اجلزء وأ

والصورة يظهر فيها املوصوف عنصرا أساسيا يف تشكيل تلك الصورة، وهي العماد الذي قامت عليه، 
يف أهبى صوره  متنقال بينهاالورد يف احلديقة رتاقصه على الغمازات اليت ترتاقص عليها الفراشات كتتمثل يف 

 لها. ومن صور اجملاز كذلك قوله يف قصيدة "فراغ فسيح":وأمج
 ُكلُّ اجلهاتلون يف م ر ض اللون. 

 رماديّة  
 ال انتظار إذا  

 للربابرة القادمني إلينا
!  . 117غداة احتفاالتنا ابلوطن 

 
فلسطني(، فاجملاز هنا عالقته  أو احلال )كل اجلهات رمادية( وأرد احملل )الوطن، هنا ذكر الشاعر 

)حالية(، حيث ذكر احلال وأراد احملل. والسر البالغي من هذا اجملاز هو التأكيد على املعاانة اليت يعيشها 
الشعب الفلسطيين، وبيان شدة األمل والظلم الواقع عليه، فلم يعد هناك مكان ميكن أن يشرق النور من 

، وهو ما رمادية تعرب عن اإلحساس ابلسجن والقيد واحلصار خالله، فجميع اجلهات واألماكن مظلمة
. أيضا جند من صور اجملاز يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "يد تنشر يشري إليه السياق العام للقصيدة

 الصحو":
 ث عندَّ ح  ت  تـ   يَد  ... 

 ع  ف  ر  تـ   يَد  إليها . و ا ه  نـ  م   ري   ة الطَّ ر  ج  ه  
 
 
 أتمر   يَد  ، ات  م  ل  ت  يف الك  واي  ن  ع  امل

 تتحرَّش   يَد  . ات  ن  ك  يف الثَّ  م  و  ش  ابلنـَّ ي  اجل  
ٌة تلم س  د  س  يف ج   ابملوج    ي. ي د ها مه  س 
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 .119األوج : خذين.... هنا اآلن... خذين!
  

عالقته جزئية، حيث ذكر الشاعر اجلزء وهو اليد، وأراد الكل  مرسل يف هذه القطعة الشعرية جماز
وهو اإلنسان نفسه. والسر البالغي من داللة اجملاز يف هذا السياق هو اإلجياز وسعة اللفظ اليت ميكن أن 

، فاليد هي اليت تكتب وهي ، وألمهيتها العظمى يف حياة اإلنسانحتملها اليد من معان  شىت وأغراض  عدة
طي وأتخذ وهي اليت تشري وهي اليت حتمل وتضع وهي تصافح وتسلم وغريها الكثري من األغراض اليت تع

ومن صور اجملاز املرسل اليت جاءت يف ديوان الشاعر "ال تعتذر عما فعلت" قوله يف قصيدة "مل والدالالت. 
 أعتذر للبئر":

 ... وأ م ر ت  قليب ابلرتي ث:
  ين! ها هنااي   كأنَّك  ل س ت  ماد  ي  ك ن  ح  
 وطوَّروا الرُّعاُة الطيِّبون على اهلواء وقفَ 

، مث استدرجوا ح ج ل  اجلبال إىل   الناايت 
 .111 اخ  خ  الف  
 

ث ذكر يف هذه القطعة الشعرية جماٌز مرسٌل عالقته )حالية(؛ وذلك ألنه ذكر احلال وأراد احملل، حي 
على اهلواء، وأراد احملل وهي األرض أو اجلبل كما دلَّ عليه قوله "مث  مالشاعر حال وقوف الرعاة وه

استدرجوا حجل اجلبال إىل الفخاخ"، فعالقة اجملاز حالية. وداللة اجملاز املرسل يف هذه القطعة الشعرية هو 
رتاتيجي ع، وهو يدلُّ على املوقع املتميز واالسبيان حال املوصوف وهو اجلبل الذي يتصف ابهلواء املشرَّ 

الذي يلجأ إليه الرعاة؛ خلصوبة املكان وتوفر فيه عناصر احلياة من الكأل واملاء. ويقول الشاعر يف قصيدة 
 "أما أان، فأقول المسي":

ي: د ع ك  مين     أمَّا أ ان، فأقول  المس 
، فإين ضقت  منذ   نطقتُ وابتعد  عين  

 وا تَّس ع ت  صفات ك! خذ صفات ك  وامتحن  
 .111 غريي...

 
كون الشاعر )شاعرا(، فلقب الشاعر   وذكر الشاعر سبب الضيق وهو )النطق( وأراد املسبب وه 

هو املسبب يف ضيق الشاعر، حيث إنَّ اجملاز املرسل هنا عالقته )السببية( فذكر السبب )النطق( وأراد 

                                                           
 . 19. ص9118درويش.  119
 . 11. ص9111درويش.  111
 . 18. ص9111درويش.  111

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



244 
 

فوره من لقب املسبب )لقب الشاعر(. والسر البالغي يف هذا اجملاز هو بيان شدة انزعاج الشاعر ون
الشاعر، حىت وصل به األمر إىل أن يعزو هذا الضيق والنفور إىل النطق ذاته. ومن صور اجملاز املرسل قول 

 الشاعر يف قصيدة "أتذكر السياب":
، يف هذا   الفضاء السُّومريِّ أ تذك ر  السَّيَّاب 

 تغل بت  أ نثى على ع ق م السدمي  
 وأو ر ثـ ت نا األرض  واملنفى معا .

 
ذكر الشاعر احلال اليت كانت عليها البالد وهي قوله )الفضاء السومري( وقد قصد احلضارة  

السومرية اليت كانت قائمة يف العراق، وحذف الشاعر املراد وهو املكان واحملل أي )العراق(. فعالقة اجملاز 
سياق الشعري على ذلك إذ هي )احلالية( ألنه ذكر احلال اليت كانت عليه تلك البالد وأراد احملل، ودل ال

ذكر الشاعر العراق يف بداية القصيدة، والقصيدة نفسها تتحدث عن الشاعر بدر شاكر السياب وهو 
عراقي. وداللة اجملاز البالغية هي التأكيد على حضارة العراق العريقة واترخيها القدمي، وهو ما يدلُّ أمهية 

 ر وأطماع القوى اخلارجية على مدى التاريخ.تلك البالد وموقها املتميز الذي أصبح حمط أنظا
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 علم البديع 5. 3
 
  اجلناس 5. 3. 1

ويف هذا املقام نستعرض بعضا من صور اجلناس اليت جاءت يف شعر درويش، ونبني   أثر السياق 
 اللغوي يف توجيه املعاين والدالالت اليت يكشفها لنا اجلناس يف القصيدة أو السياق العام للقصيدة. فمن

 قوله يف قصيدته "حالة حصار": رهصور اجلناس اليت جاءت يف شع
، على درج  البيت    هنا، عند  مرتفعات  الدُّخان 

 ، وقَت للوقتِ ال 
 نفعل  ما يـ ف ع ل  الصاع دون  إىل هللا :

ى األمل  .118نـ ن س 
 

املطرَّف؛ اجلناس يسمى ابجلناس ورد اجلناس يف هذه القطعة الشعرية بني )وقت، وللوقت( وهذا  
ختالف بينهما يف زايدة حرفني يف أول الكلمة، كما يف الكلمة الثانية )للوقت(. حيث إنَّ الكلمة األوىل ال

تعين مقدار من الزمان، والثانية تعين األمر أو احلدث، وقد قصد الشاعر من ذلك أنَّه ال يوجد هناك متسع 
إال أن ننسى اآلالم ونضمد اجلرا ؛ لكي ال يفر  للبكاء على األحداث اآلالم اليت تصيبنا، فما علينا 

على هذا املعىن، فنجد هذا اجلمال البالغي  تاألعداء أبحزاننا وخالمنا. والسياق اللغوي للقطعة الشعرية دلَّ 
الذي أحدثه اجلناس من تقارب يف األلفاظ وتباعد يف املعاين؛ ليكتسب النص الشعري حالوة وعذوبة تقع 

 . ومن صور اجلناس يف هذه القصيدة قوله:عند النطق هبا هاميف األمساع واألف
 سيمتد  هذا احل ص ار  إىل أن  

 ،احملاِصر، مثل احملاَصرحي  سُّ 
 أنَّ الضجر  

 . 119صفٌة من صفات  البشر  
 

ر واحملاص ر( ويطلق عليه جناس االشتقاق؛  الكلمات التالية:وقع اجلناس هنا يف   )احلصار، واحملاص 
ر، )ح ص ر( أي ضيَّق وأحاط. و  فعل واحد وهو وذلك ألنَّ مجيع األلفاظ مشتقة من اجلناس بني )احملاص 

يسمى جناس حمرَّف؛ الختالف اللفظان يف هيئة احلروف )احلركات(، حيث إنَّ اللفظة األوىل  واحملاص ر(
ثانية اسم مفعول. وداللة هذا اجلناس كما حيد  دها السياق الشعري هو تنبيه السامع إىل هذه اسم فاعل وال

األلفاظ اليت حتمل دالالت كثرية جدا، وخاصة أنَّ الشاعر يتحدث يف هذا الديوان عن الظلم الذي وقع 
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ه، والذي يسلبه املفروض عليو على الشعب الفلسطيين من قبل احملتل الصهيوين من خالل احلصار الشامل 
دثه هذا التناغم بني أاللفاظ هلا أتثري كبري على األذن؛ لتدرك املعىن الذي  حريته وكرامته. فاجلرس الذي حي 

. ومن صور اجلناس اليت وردت يف ديوان "كزهر اللوز ، وهو احلصارأراد الشاعر إيصاله للسامع أو القارئ
 أو أبعد" قوله يف قصيدة "إن مشيت على شارع":

 ن م ش ي ت  على شارع  ال يـ ؤ د  ي إىل هاوية  إ
 ق ل  ملن جيمعون القمامة  : شكرا !

 القافية   ترجعُ إىل البيت، حي ا ، كما  رجعتَ إن 
، ق ل  لنفسك : شكرا    .111!بال خ ل ل 

 
يف هذه املقطوعة الشعرية جند اجلناس بني )رجعت، وترجع( وهو جناس قلب؛ وذلك بسبب  

اختالف اللفظان يف ترتيب احلروف، كما هو ظاهر يف اللفظني، فاألوىل مبعىن العودة، والثانية مبعىن الرتديد 
أي إن  ( البيتإىل)يف القراءة. وقد أظهر السياق اللغوي هذا املعىن، حيث استخدم مع اللفظة األوىل 

، أي إن رددت القافية وقرأهتا دون خطأ أو (القافية بال خلل)عدَّت إىل البيت حيا، والثانية استخدم معها 
خلل. والداللة البالغية اليت أدَّاها اجلناس يف هذا السياق هو ذاك اخلداع الذي خلفه اللفظ يف أذن 

استثارة ذهن السامع يف التدقيق والغوص يف أعماق السامع؛ بسبب قرب األلفاظ وتداخلها، مما يؤدي إىل 
معانيها واالهتداء إىل ما أراده الشاعر من معىن وداللة. وكذلك جند من صور اجلناس قوله يف قصيدة 

 "برتقالية":
ل  الشمس  يف البحر   برتقالية   خ   ت د 

 قنديل ماء  على شجر  ابرد .والرُبتُ َقالة 
 

لية، والربتقالة( وهو جناس انقص؛ الختالف اللفظتان يف عدد جاء اجلناس بني لفظيت )برتقا 
احلروف، حيث زيد حرف الياء يف اللفظة األوىل، وتعين: اللون، أما اللفظة الثانية فتعين: اسم مثرة. وهذا 
االستخدام الرائع من الشاعر يف البدء بصفة الربتقالة وهو اللون يشر  النفوس ويهيُّج الفؤاد لذكرايت 

يف املاضي؛ وذلك ألن رمز الربتقالة يشري إىل أرض فلسطني اليت احتلها الصهاينة املعتدين، حيث  أصبحت
إنَّ املدن اليت احتلها الصهاينة كحيفا وايفا كانت تشتهر بزراعة الربتقال، فكان هذا االستخدام للداللة 

ة. وجند أيضا من صور على متسك الشاعر يف حق  ه أبرض فلسطني من خالل استخدامه لرمز الربتقال
 اجلناس قول الشاعر يف قصيدة "وأان، وإن كنت األخري" من ديوان "ال تعتذر عما فعلت":

 وك لُّ قصيدة ح ل ٌم:
 "حلما  أبنَّ يل  َحِلْمتُ "
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 سيحملين وأمحل ه  
 إىل أن أكتب السَّط ر  األخري  

 على رخام القرب :
... لكي أ طري  .115""من  ت 

 
لقد ورد اجلناس بني: )حلمت، وحلما( وهو جناس اشتقاق؛ وذلك ألن اللفظان مشتقان من  

ح ل م ( وجناس بني: )سيحملين، وأمحله( وهو أيضا اشتقاق من الفعل )مح  ل (. ففي )مصدر واحد وهو 
ع وكذلك ر فعل مضااحلالة األوىل جند أن اللفظة األوىل فعل والثانية اسم، أما احلالة الثانية فاللفظة األوىل 

الثانية. والسر البالغي يف هذا اجلناس كما يفهم من السياق اللغوي ومن النغم املرتابط واملرتاكم يف سطرين 
شعريني هو إاثرة النفوس وتشويقها إىل احلرية واالنطالق إىل عامل األحرار، فاحللم الذي حيلم به الشعب 

ي احتل أرضه منذ عقود من الزمن، فاحللم يرمز للتحرر الفلسطيين هو التحرر من احملتل الصهيوين الذ
 واحلمل يرمز إىل االنطالق. أيضا من صور اجلناس قوله يف قصيدة "مل أعتذر للبئر":

 ... صا  يب صوتٌ 
، فاعتذرت.  عميٌق: ليس هذا القرب  ق ربك 

 قرأت خايت من الذكر احلكيم، وقـ ل ت  
 يوم السالم عليكللمجهول يف البئر: 

 ، ويـ و م  تصع د  َأرض السالمق تلت  يف 
 .111 من ظالم البئر حي ا!

  
يف هذه املقطوعة الشعرية جاء اجلناس بني لفظيت: )السالم عليك، وأرض السالم( وهو جناس  

ملفَّق؛ وذلك ألنَّ اللفظتان كالمها مركبان، حيث تعين األوىل: التحية، والثانية: فلسطني. كما يدلُّ على 
سالم، والعبارة الثانية تدل على األوىل هي التحية الواردة يف اإل، فالعبارة اللغوي للقصيدة ذلك السياق

. واجلمال البالغي من هذا اجلناس ما يرتكه أثر أرض فلسطني؛ ألهنا مهبط األنبياء والرساالت السماوية
بة والتسامح، فالتحية الرتكيب على أذن السامع من معىن يورثه لفظ السالم الذي يدلُّ على اخلري واحمل

وفلسطني يف نظر الشاعر مها سبب التسامح بني األداين والرمحة واحملبة؛ ملكانتها عند مجيع األداين 
 السماوية وقداستها وطهارهتا منذ القدم.  
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 الطباق 5. 3. 2
ويف هذا املقام نستعرض صور الطباق املوجودة يف دواوين الشاعر درويش؛ وبيان دور السياق 
اللغوي يف حتديدها، واألثر اجلمايل الذي تركه الطباق على القصيدة. فمن صور الطباق اليت وردت يف 

 ديوان "حالة حصار" قوله: 
 قال يل كاتٌب ساخٌر:

 البدايةِ منذ   النهايةَ لو عرفت  
 . 811يبق  يل عمٌل يف اللغة  مل  
 

ورد يف هذه القطعة الشعرية طباق بني )النهاية، والبداية( وهو طباق إجيايب وقع بني امسني وهو من  
الطباق املعنوي. وقد أدَّى الطباق هنا وظيفة التوازن يف املعىن، حبث لو استبعد الشاعر لفظ البداية أو 

ملعىن حقه ولقصرت عن توضيح املعىن الذي أراده الشاعر. فالشاعر النهاية واقتصر على أحدمها؛ ملا وىفَّ ا
هنا ابستخدامه الطباق اختصر على نفسه جهدا كبريا يتمثل يف العمل يف اللغة؛ ألنَّ معرفة النتيجة قبل 

 البداية يف العمل حيدد املوقف والقرار قبل البدء فيه. أيضا من صور الطباق قوله: 
 ،والعاِم واخلاصِ ملئوية ، خمتلف ون على النسبة  ا

 خمتلفون على كل   شيء . لنا هدٌف واحٌد: 
 أن نكون

 . 817ومن بعده  جيد  الفرد  متسعا  الختيار  اهلدف  
  
ر  اجلمايل للطباق يف   لقد جاء الطباق هنا بني )العام، واخلاص( وهو طباق معنوي بني امسني، والس  

من الفرقة واالختالف، وهو يدلُّ على عمق  املخاطبني هاهذا السياق هو لبيان احلالة اليت وصل إلي
ما هو عام خيص الشعب بكامله أو خاص خيتص ابلفرد نفسه. فذكر  يف االختالف يف كل شيء حىت

، لكن اهلدف الذي جيمعنا وال يفرقنا هو هدف التحرير الطباق هو للتأكيد على عمق اخلالف والفرقة
من صور الطباق اليت جاءت يف شعر الشاعر قوله يف قصيدة "كمقهى . وكذلك ومقاومة احملتل الصهيوين

 صغري هو احلب" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":
 –كمقهى صغري  على شارع  الغرابء  

... يفتح أ بوابه   للجميع.هو احل بُّ
ناخ: يزيد وينُقصُ كمقهى 

 
 و ف ق امل

 إذا ه ط ل  املط ر ازداد ر وَّاد ه ،
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 اجلوُّ قـ لُّوا وم لُّوا..وإذا اعتدل 
 

إجيايب ولفظي بني فعلني. وداللة الطباق هنا هو تقرير  طباق ورد الطباق بني )يزيد، وينقص( وهو 
، كما هو احلال يف عشاقليت ميرُّ هبا الوفق الظروف ا انصليها احلب. فهو يتغري بزايدة ونقاحلالة اليت ع

خ الذي يؤثر على حركتهم. فجاء هذا الطباق لتقرير املعىن الذي املقهى الذي يزيد زابئنه ويقلون وفقا للمنا 
 أراده الشاعر يف سياق القصيدة. ومن صور الطباق يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "يد تنشر الصحو":

 ي ٌد تتحدث  عن 
 . ي ٌد ترفع منها إليهاهجرة  الطري  

 املعنوايت  يف الكلمات، ي ٌد أتمر
 .819ناتاجليش  ابلنوم يف الثك

 
يف هذه املقطوعة الشعرية جاء الطباق يف )منها، وإليها( وهو طباق بني حرفني )من وإىل( والسر  

البالغي يف هذا الطباق يكمن يف حقيقة هذه اليد اليت يرجع األمر كله إليها. فهو يدلُّ على رفعة اليد 
يفهم من سياق  ومكانتها بني األيدي األخرى. وهي داللة أيضا على إايل الشيء إىل مصدره، كما

القصيدة. وجند صور الطباق من ديوان "ال تعتذر عما فعلت" قوله يف قصيدة "سقط احلصان عن 
 القصيدة": 

 ، كالك م ن ج ة  يف الرابعي ات  كرُّ وفري 
 أ أن  ى عن زماين حني أ دنو

...  .  من تضاريس املكان 
 

امسني، وداللة الطباق هو للتوضيح  جند الطباق ورد يف قوله )كري وفري( وهو طباق معنوي بني 
وبيان احلالة اليت عليها الشاعر. فهو يف تقدم وتراجع مستمرين كما هو احلال يف اآللة املوسيقية )الكمنجة( 

. وكذلك من صور الطباق األربع على أواترها ذهاب وإايبحني يعزف عليها العازف ابلعود وهو يف حالة 
 ال شيء إال الضوء":يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "

 ال شيء  إالَّ الضوء،
 مل أوقف  حصاين

 إالَّ ألقطف وردة  محراء  من
نـ ع انـ يَّة  أ غ و ت  حصاين ت ان ك   ب س 

 وحتصَّن ت  يف الضوء:
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 "...ال تدُخْل وال خترجْ "
 

بني فعلني، ويدلُّ الطباق على التأكيد  سلبخترج( وهو طباق ال تدخل، و ال جاء الطباق بني ) 
. وقد أجاد الشاعر يف هذا الطباق؛ ألنه وصف الوردة ابلشيء الشاعر عن الوردة به وإقرار املعىن الذي عرب

الذي مي  ت ن ع  ومي  ن ع  تناوله، كما هي الفتاة احلسناء احليية واليت تتظاهر ابلتمنع حليائها. فهذا الطباق أضفى 
ولو تتبعنا صور الطباق يف دواوين الشاعر لوجدان بعيدا مجاليا زاد من هباء القصيدة ونضارهتا.  على املعىن

 تلك الدالالت واملعاين ظاهرة وال خترج عما أشران إليه.
 
 التورية 5. 3. 3
بيان دور السياق اللغوي يف ل يف هذا املقام؛ درويش  شعرنستعرض صور التورية اليت جاءت يف  

الذي أدَّاه يف سياق القصيدة العام. فمن صور التورية اليت جاءت يف  البالغي التورية، والغرضحتديد هذه 
 شعر درويش قوله يف قصيدته "حالة حصار": 

 بالٌد على أ هبة  الفجر  
 صران أقلُّ ذكاء  
ل ق  يف   النصر : ساعةِ ألانَّ حن  م 

 ال ليٌل يف ليلنا املتأللئ ابملدفعية  
ه ر ون،أعداؤان   ي س 

 وأعداؤان ي شعلون لنا النُّور 
 .يف ح ل ك ة  األ ق ب ي ة  

 
جاءت التورية يف كلمة )ساعة( حيث هلا معنيان، قريب وهو خلة يعرف هبا الوقت ابلساعات  

والدقائق والثواين. والبعيد هو حلظة الفرج وهو املقصود. وهذه التورية تسمى املهيأة؛ وذلك ألن الشاعر 
لفظ الساعة )النصر( فدلت عليه. ولو استبعد الشاعر هذا اللفظ لفهم املعىن القريب وهو غري ذكر بعد 

املقصود. وهذا من داللة السياق اللغوي على بيان معىن التورية املقصودة. أيضا من صور التورية يف 
 القصيدة قول الشاعر: 

ء  هنا َصَدى   ال  هومريي   ل ش ي 
ني   حنتاجهافاألساطري  ت ط ر ق  أبوابن  ا ح 

 ال صدى  هومريي لشيء  
 هنا جنراٌل يـ نـ ق  ب  عن دولة  انئمة  

 حتت أنقاض  طروادة  القادمة .
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  جند التورية يف قوله )صدى( اليت حتمل معنني األول القريب وهو رجع الصوت يرده جسم عاكس 
دلَّ السياق اللغوي على ذلك  ، والثاين البعيد وهو األثر والعالمة وهو املقصود. وقدكاجلبل أو الكهف

عندما ذكر الشاعر لفظ األساطري، وهذا يعين أنَّ شيئا ما قدميا مل يعد له أثٌر اآلن، وهذه التورية تسمى 
املبنية؛ ألنه ذكر معها الزم املعىن البعيد وهو األساطري، فدلَّ عليه. كذلك جند من صور التورية قول الشاعر 

 جلو صاف" من ديوان "كزهر اللوز أو أبعد":يف قصيدة "هنار الثالاثء وا
ى  يـ ف ا  على حائط   ِرَوااَيتَ أن س   ج د  ي وس 

 .811أتذكَّر  خ و يف  من النوم  
 

وردت التورية يف كلمة )رواايت( إذ أييت هلا معنيان األول القصة الطويلة وهو سرد نثري ذو مغزى،  
وسياق األبيات الشعرية دلَّ على ذلك، حيث إنَّ  واملعىن الثاين البعيد احلديث والكالم وهو املقصود.

الشاعر يستعيد ذكرايته القدمية فذكر جده والسيف واخلوف من النوم، وهو ما يدلُّ على أن ذلك وقع 
عندما كان صغريا. فهذه اإلشارات تشري إىل أنَّ معىن رواايت هي حديث جده وكالمه، وليست العمل 

 ن صور التورية يف هذا الديوان قوله يف قصيدة "لوصف زهر اللوز":وكذلك م األديب املعروف عامليا.
 لوصف  زهر  اللوز، ال موسوعة  األزهار  

 تسعفين، وال القاموس  يسعفين...
 سيخطفين الكالم  إىل أحابيل  البالغة  

 .والبالغة  جتر   املعىن ومتد   جرحه
 

مجع أحبولة وهي املصيدة اليت ي صطاد  جاءت التورية يف قوله )أحابيل البالغة( حيث إن أحابيل 
هبا، واملعىن الثاين البعيد هو األسرار واألساليب وهو املقصود، وقد جاء املعىن األول مقروان بقول الشاعر: 
)سيخطفين( إذ أن األحابيل أو املصيدة تعمل على اخلطف، فالقارئ يظن للوهلة األوىل أن الشاعر قد 

القرينة، وهو غري كذلك، حيث إن الشاعر قصد املعىن الثاين البعيد وهو أن  قصد هذا املعىن الحتوائه على
الكالم الشعري يستدرج الشاعر يف الغوص يف أعماق البالغة وأسرارها وأساليبها، فالتورية هنا مرشحة؛ ألن 

و الشاعر ذكر مع املعىن القريب ما يالزمه ويالئمه وهو )سيخطفين( فاخلطف من عمل املصيدة الذي ه
أيضا من صور التورية قوله يف قصيدة "خيتارين اإليقاع" من ديوان "ال تعتذر  املعىن األول القريب ألحابيل.

 عما فعلت":
 مسعت  قلب  األ م   

 خيفق  يب:
 أ ان ا مرأة م ط لَّق ٌة،

                                                           
 . 81. ص9118درويش.  811
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 الظالم   زِيزَ فألعن ابمسها 
ت  مرا ة  على قمر    وك لَّما شاه د 

 .811 رأيت  احلب  شيطاان  
 

هي حشرة من فصيلة الزيزايت، من و جاءت التورية يف لفظ )زيز( اليت حتمل معنيني األول القريب  
رتبة نصفيات األجنحة، حتط طويال على الشجر، هلا صوت صرصار على وترية واحدة )زيز( ومسيت به. 

ألن الشاعر ذكر ما يالزم هو حلكة الظالم ووحشته، وهو املقصود. والتورية هنا مبنية؛ و واملعىن الثاين البعيد 
. ومن صور التورية ، وذلك عند ذكره )الظالم(املعىن البعيد وهو الظالم، كما هو ظاهر من السياق الشعري

 قوله يف قصيدة "اآلن، إذ حتصو تذكر":
 اآلن، إذ تصحو، ت ذ كَّر  ر ق ص ة  الب ج ع  

 الصغار   املالئكةِ األخرية . هل ر ق ص ت  م ع  
 .818؟وأ نت حتل م  

 
يف هذه املقطوعة الشعرية جاءت التورية يف )املالئكة( واليت هلا معنيني األول القريب وهو  

املخلوقات النورانية، والثاين البعيد وهو األطفال. وهذه التورية تسمى مرشحة؛ وذلك ألن الشاعر ذكر ما 
م وهو من املمكن حدوثه، غري أنَّ يالزم ويالئم املعىن القريب وهو قوله: وأنت حتلم، أي أنَّ ذلك يف املنا

 الشاعر مل يقصد ذلك، وإمنَّا قصد األطفال الصغار إذ يطلق عليهم مالئكة؛ لصفائهم ونقائهم وبرائتهم.  
 

دواوين الشاعر حممود درويش، واملالحظ هلا جيد  اليت قام الباحث ابختيارها منتلك أهم النماذج  
فيها اجلمال البالغي والفائدة البديعية من استخدام أسلوب التورية يف السياق الشعري، وما يظهره للقارئ 
أو السامع من تداخل يف املعاين واملقاصد، واليت حتتاج منه إىل إعمال الذهن وإطالة الفكر؛ لالهتداء إىل 

من التورية يف املقام الذي جاءت فيه. حيث خيتلف كلُّ سامع أو قارئ عن خخر يف كيفية  املعىن املقصود
 الوصول إىل مقصود الشاعر، إذ يعتمد على خربته وثقافته األدبية وأساليبه. 

  

                                                           
 . 79. ص9111درويش.  811
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 اخلالصة 5. 4
بتحليل اجلانب البالغي حتليال دالليا يعتمد فيه على منهج النظرية  هذا الباب قام الباحث يف

إىل ثالثة مباحث، وخصَّ لكل    بابهذا ال سياقية يف التحليل، وهو اجلانب اللغوي منها. فتم تقسيمال
مبحث  علما  من علوم البالغة الثالث، فتناول يف املبحث األول علم املعاين، وقد احتوى على: التوكيد، 

ه: التشبيه، والكناية، واجملاز املرسل. أما واإلجياز، والتقدمي والتأخري. ويف املبحث الثاين تناول علم البيان، وفي
تناول الباحث فيه: اجلناس، والطباق، والتورية. فكانت الدراسة من خالل فهو علم البديع و املبحث الثالث 

حتليل بعض األمثلة الشعرية من دواوين الشاعر، وبيان املعاين والدالالت اليت يكشفها السياق اللغوي 
 الشعري يف تلك الفنون البالغية. 

 
يف توجيه املعاين  اكبري   اي دور ومن خالل البحث والتحليل تبنيَّ للباحث أنَّ للسياق اللغوي الشعر 

كاره ومشاعره تعبريا دقيقا أوال، وخدمة الشاعر يف التعبري عن أف األديب والدالالت حنو خدمة النص
فكانت النماذج املختارة من دواوين الشاعر معربة عن غرض الدراسة يف استخراج  .ستوفيا اثنياوم

ون البالغة الواردة يف املباحث السابقة يف دواوين الشاعر الدالالت واملعاين منها، ولو تتبعنا مجيع صور فن
، لوجدان أن مجيعها يدور يف فلك الدالالت واملعاين اليت مت بياهنا واستخراجها أثناء التحليل والتطبيق ةالثالث

للنماذج الشعرية، وبذلك فإن اختيار بعضا من تلك الصور كان على هنج البالغة يف اإلجياز الذي يفي 
رض املطلوب، وعدم اإلطناب الذي يؤدي إىل السأم وامللل لدى القارئ، فكانت النماذج )الصور ابلغ

قد أفادت الدراسة، وحققت املطلوب منها، وأتت بثمارها، واستغنت عما  -كما يراها الباحث–البالغية( 
ر  ألهم الدالالت قام الباحث إبعداد جدول  خمتصقد و سواها من مناذج يف البيان والتمام وحسن اخلتام. 

 اليت كشفها السياق اللغوي الشعري لتلك الفنون البالغية، وهو على النحو اآليت:
 

 الداللة السياقية الشعرية الفنُّ  العلم
تقرير احلالة، والتنبيه على استمرارية الفعل، والتعظيم والتهويل، وبيان  التوكيد 

واإلحاطة والشمول العجز والضعف، وتوكيد املعىن، ودفع التوهم، 
 والتعميم، وإمكانية التغيري واحلدوث.

التعميم والشمول، والتخصيص، واإلجياز واالختصار، وإزالة اإلهبام  اإلجياز املعاين
والغموض، والعلم ابلشيء، والتعظيم والتهويل، ومنع التكرار، والرتكيز 

 على مجلة اجلواب يف االستفهام، وإعمال الفكر، عدم اإليهام.
   

 اتبع...
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   ... يتبع
التخصيص، وإثبات العموم، والتشويق واإلاثرة، والتنبيه على اخلرب،  التقدمي والتأخري 

 والتعجب، وبيان األمهية، وتقرير احلالة، والقصر.
التزيني والرتغيب يف املشبه، وبيان حال املشبه، وتقرير حالة املشبه يف  التشبيه 

 والرتكيز، والتعظيم.نفس السامع، واالهتمام 
اإلجياز، وإاثرة انتباه القارئ، وإظهار املد  للممدو ، والتحذير والتنبيه  الكناية البيان

 واإلنذار، والتعظيم، وإظهار حال املوصوف، والطلب والرجاء.
 بيان أمهية املوصوف، والتوكيد، واإلجياز، وسعة اللفظ، والتحذير. اجملاز املرسل 
وتباعد املعاين، وتنبيه  اجلرس املوسيقي من تقارب األلفاظإضفاء  اجلناس 

السامع على األلفاظ، وإاثرة فكر السامع وإعمال عقله للبحث عن 
 املعاين، والتشويق والرتغيب، والطرب لآلذان.

التوازن يف املعىن، وبيان احلالة، والتوكيد، وإرجاع الشيء إىل مصدره،  الطباق البديع
 املعىن.والتوضيح، وإقرار 

 بيان املعىن املقصود، وإاثرة الذهن، وعدم التعريض ابحلدث مباشرة. التورية 
 

 لسياقية ألساليب البالغة يف الشعر.لداللة ايوض  ح ا:  8. 7ل اجلدو 
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 الباب السادس
 
 

 اخلامتة
 النتائج والتوصيات

 
 النتائج 6 .1

لقد اكتمل البحث أببوابه وفصوله ومباحثه بياان  وتوضيحا  ودراسة ، حيث ع م ل فيه الباحث كلَّ 
. ويتجلَّى ذلك يف النتائج   جهد  وسعة  وعطاء ؛ للوصول به إىل املراتب العليا من السمو   والرفعة  والرُّقي  

. ويف هذا املقام  نستعرض  ما متَّ التَّوصُّل  إليه  واحلصيلة  والنهاية  اليت يظهر فيها ح سن العمل  واألداء  والعر  ض 
ل واملستمر ، وذلك ي عين أنَّ الباحث قد أصاب   من مثرات  الدراسة  والتحليل  والبحث  الدؤوب  واملتواص 

. وقد قام  ال باحث  ب وصلة  اهلدف  اليت ي طمح  ويرغب  ويتوق  للوصول إليها يف مسرية  العلم  واملعرفة  والتحصيل 
ع ا  ألسئلة  البحث  وأهداف ه  اليت وضعها ن ص ب  عينيه  يف سبيل  حتقيقها والوصول إىل  بتقسيم النتائج  العامة  ت بـ 

و  اآليت:   غاايهتا يف البحث والدراسة، فكانت  تلك  النتائج  على النَّح 
 

اليت أضافها السياق اللغوي للدرس  : ما الدالالت واملعاين البالغيةولالنتائج املتعلقة ابلسؤال األ :أوال
الصويت يف شعر حممود درويش؟ فكان هدف الباحث من هذا السؤال هو حتديد الدالالت واملعاين البالغية 
اليت أضافها السياق اللغوي للدرس الصويت يف شعر حممود درويش. ومتثلت نتائج البحث والتحليل يف 

 اآليت: 
 اهتم العلماء العرب بدراستها، كاخلليل بن أمحد الفراهيدي، وسيبويه . كان علم األصوات من العلوم اليت7

وغريهم، إضافة لعلماء التجويد والقراءات؛ وذلك ملا هلا من فائدة عظمى يف متييز األصوات املنطوقة وبيان 
 خمارجها وصفاهتا وأقسامها، ابإلضافة إىل دالالهتا اليت يكشفها السياق اللغوي الذي توضع فيه. 

 
. قام الباحث يف دراسته لألصوات على تقسيمها إىل ثالثة مباحث: داللة األصوات الصامتة، وداللة 9

األصوات الصائتة، وداللة األصوات املركبة )املقاطع، والنرب والتنغيم(. كما اعتمد الباحث يف األصوات 
 ي: األصوات الصفريية،الصامتة على اختيار جمموعة من األصوات ذات السمة املشرتكة يف الصفات وه

. حيث كانت أبرز ، وأصوات الغنةواألصوات املهموسة، واألصوات املفخمة، واألصوات االنفجارية
الدالالت اليت كشفها السياق اللغوي )الشعري( لألصوات الصامتة على النحو اآليت: )األصوات الصفريية( 

والليونة، واالستمرارية. )واألصوات املهموسة(  اإلحاطة والشمول، والتنبيه والتحذير، واخلفة د لَّت على:
دلت على: اهلدوء والسكينة، والنعومة والرقة، واإلنصات واالستماع، والتضاد. )واألصوات املفخمة( دلت 
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)األصوات و والتحويل والتغيري، والتعبري عن القوة والقدرة. على: الفخر واالعتزاز، الرتكيز واالنتباه، واملبالغة،
األمل والتفاؤل، واحلب والنقاء والسالم، واالستمرارية، والقوة والصالبة، وشدة دلت على: ية( االنفجار 

أما )أصوات الغنة( فقد دلت على: الب عد اجلمايل، واإليقاع اجلمايل، والتناغم  االنفعال، والتفكر والتأمل.
 الصويت. 

 
قصرية، وأصوات صائتة طويلة، حيث أدت . قام الباحث بتقسيم األصوات الصائتة إىل: أصوات صائتة 1

من الوظائف اليت تسمى الدالالت واملعاين املستوحاة من تلك  ةجمموع إىل األصوات الصائتة القصرية
األصوات، وقد جاءت تلك الوظائف أو الدالالت يف ثالث: الوظيفة اإلعرابية، والوظيفة البالغية، 

وات الصائتة القصرية على إثراء النص األديب هبا، كما مر من والوظيفة اجلمالية. وهذه الوظائف تعمل األص
ذلك. أما األصوات الصائتة الطويلة فقد جاء فيها الدالالت واملعاين  تذكر للشواهد الشعرية واليت أثبت

 البعثرة والتخليط، واالستمرارية، واحلزن واألسى واألمل، واخلوف، واألمل والرتقُّب.التايل: 
 
الثالث الذي يتعلق ابألصوات هو البحث عن داللة األصوات املركبة )املقاطع، والنرب . كان املبحث 1

يف إبراز املعىن البالغي والداللة  اوالتنغيم( ومن خالل الدراسة والتحليل تبني للباحث أن للمقاطع دور 
لنص الشعري تدل املقاطع الكثرية يف ااملقصودة يف النص األديب، حيث كانت داللة املقاطع تشري إىل: أن 

على الفر  والسرور، والتفاؤل واألمل، واهلدوء والسكينة، أما املقاطع القليلة فتدل على احلزن واألمل. أما 
يف كشف أعماق النفس وشعورها جتاه اآلخر والواقع وما يعرب عنه،  اظاهريت النرب والتنغيم فإن هلما دور 

املتوسطة يدل على االستقرار والطمأنية، كما أنه يدل  حيث تبني للباحث أن النرب على املقاطع الشعرية
التعجب، واالستفهام على احلزن واألمل. أما ظاهرة التنغيم فإهنا قد دلت يف القصائد الشعرية املختارة على 

عرتاض، واخلرب، والنداء. وهذه الدالالت لألصوات ختتلف من سياق لغوي إىل خخر، التهكمي، واال
 دد املعين اجلديد والداللة املقصودة. فالسياق هو الذي حي

 
: ما أثر السياق اللغوي على داللة الرتاكيب النحوية واألبنية الصرفية يف اينالنتائج املتعلقة ابلسؤال الث :نيااث

شعر حممود درويش؟ واهلدف من السؤال هو بيان أثر السياق اللغوي على داللة الرتاكيب النحوية واألبنية 
 حممود درويش. حيث إن النتائج اليت ظهرت للباحث كانت على النحو اآليت: الصرفية يف شعر

. أدى السياق الشعري يف الرتاكيب النحوية إىل دالالت  بالغية  أصيلة ، ومعان  جديدة ، يظهر معها قوة 7
ت عن املضمون العام للقصيدة، وما أراد الشاعر من إيص اله إىل اللغة الشاعرية عند درويش، كما أهنا عربَّ

القارئ. وهذه الدالالت ختتلف ط بقا الختالف نوع الرتكيب النحوي، حيث إن الباحث قام بدراسة 
الرتكيب النحوي من خالل تقسيمه إىل مبحثني: األول: يتناول اجلمل االمسية، والثاين: يتناول اجلمل 

مسية كانت االختيار قد وقع الفعلية. ويف كل مبحث اختار الباحث أربعة أنواع من اجلمل، ففي اجلمل اال
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على: اجلمل البسيطة، واجلمل الظرفية، واجلمل املركبة، واجلمل املنسوخة. أما يف اجلمل الفعلية فقد كان 
 االختيار قد وقع على: اجلمل املثبتة، واجلمل املنفية، واجلمل الطلبية، واجلمل الشرطية. 

 
ي )الشعري( للجمل االمسية كثرية ومتنوعة وخمتلفة من . كانت الدالالت اليت أشار إليها السياق اللغو 9

واملنسوخة،  ركبةوكذا احلال يف املداللة اجلمل الظرفية  عن سياق إىل خخر، فداللة اجلمل البسيطة ختتلف
فإن كل نوع من اجلمل األربع السابقة هلا دالالت خاصة هبا يف السياق اللغوي، وميكن إمجال تلك 

يت أابهنا السياق للجمل األربع يف شعر درويش يف: )اجلمل البسيطة( قد د لَّت  على: الدالالت واملعاين ال
بيان احلالة اليت عليها املخاط ب، والتأكيد واملبالغة، والتنبيه والرتكيز. )واجلمل ، و االستمرار والدوام والثبات

واإلجياز واالختصار، والتأكيد. الظرفية( دلت على: الزمان واملكان، واإلخبار، والوصف، والتعظيم، 
)واجلمل املركبة( دلت على: الدوام والثبات، والتجدد واحلدوث، واالستمرارية، والتأكيد، وبيان حال 

 املخاط ب، واالنقطاع. )واجلمل املنسوخة( قد دلت على: التمين، والتعليل، والتشبيه، واالستقبال، والرجاء.
 
هرها السياق اللغوي )الشعري( للجمل الفعلية، فهي أيضا ختتلف من نوع . أما الدالالت واملعاين اليت أظ1

وضع فيه، وكانت الدالالت واملعاين البالغية تداللته اخلاصة وفقا للسياق الذي إىل خخر، ولكل نوع له 
جدد للجمل الفعلية األربع يف السياق اللغوي يف شعر درويش تتمثل يف: )اجلمل املثبتة( قد د لَّت  على: الت

التأكيد على حدوث الفعل، االستمرارية والتجديد، واألذن والتأديب كما يف األمر، ، و والتطوير والتغيري
التهكم والسخرية ، و نفي حدوث الفعل)واجلمل املنفية( دلت على:  والداللة على املاضي واالستقبال.

اجلمل الطلبية( دلت على: السعي واالستهزاء، نفي الشيء يف املستقبل، التفخيم والتعظيم، واإلنكار. )و 
الوجوب يف الفعل، التهكم والسخرية، والرتجي والتمين، ، و للحصول على شيء مل يكن حاصال قبل الطلب

تعلق حدوث )واجلمل الشرطية( دلت على:  والتسخيري، والتحذير، واملد  والثناء، واإلرشاد، والتوسل.
، واليقني والتحقيق، والتوكيد، واإلخبار، اليأس واإلحباط.ا، و اجلملة الثانية )اجلواب( ابألوىل )الفعل(  لشك  

. كانت دراسة الباحث لألبنية الصرفية على قسمني: األول: يتناول األفعال املتصرفة، والثاين: يتناول 1
األمساء املتمكنة. حيث وقع االختيار يف كل قسم على جمموعة من املباحث املتصلة به، ففي األفعال 

كانت دراسة الباحث قد تناولت: داللة األفعال الثالثية اجملردة، وداللة األفعال الثالثية املزيدة،   املتصرفة
وداللة األفعال الرابعية اجملردة. أما القسم الثاين فكانت دراسة الباحث قد تناولت: داللة األمساء الثالثية 

على: اسم الفاعل، الباحث ملشتقة، واختصر فيها اجملردة، وداللة األمساء الثالثية املزيدة، وداللة األمساء ا
 واسم املفعول، وامسا الزمان واملكان. 

 
. جاءت أبرز الدالالت واملعاين البالغية اليت كشفها السياق اللغوي )الشعري( لألفعال املتصرفة يف شعر 8

ن صفة جسمية، والصريورة درويش على النحو اآليت: )األفعال الثالثية اجملردة( د لَّت  على: التفريق ، بيا
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التعدية عند دخول اهلمزة، الصريورة، )واألفعال الثالثية املزيدة( دلت على:  والتحوُّل، وبيان احلال.
املبالغة، واملشاهبة، والسرت واإلخفاء، )واألفعال الرابعية اجملردة( دلت على:  واملطاوعة واملماثلة، واملضاعفة.

 ر والثبات.واالنتقال والتحوُّل، واالستقرا
 
. أما داللة األمساء املتمكنة كما أظهر السياق اللغوي )الشعري( يف قصائد درويش، فكانت على النحو 9

اآليت: )األمساء الثالثية اجملردة واملزيدة( دلت على أمساء الذات، واملعاين اجملردة اليت ت فهم من السياق. أما 
لسياق، فداللة اسم الفاعل هي: عدم التقيُّد األمساء املشتقة فقد كان لكل نوع منها داللة خاصة به يف ا

بزمن، ويدل على احلدث، والثبوت، واحلال واالستقبال، وبيان احلالة. وداللة اسم املفعول: بيان احلال، 
والصفة، والتعريف، ويدل على احلدث. وأما داللة امسا الزمان واملكان: فهما يدالن على الزمان واملكان،  

  كما ي فهم من السياق. 
 

: ما األساليب البالغية اليت عرب من خالهلا الشاعر حممود درويش عن الثالثالنتائج املتعلقة ابلسؤال  :اثلثا
أفكاره ومشاعره، وداللة السياق اللغوي عليها؟ إذ أن هدف الباحث من هذا السؤال هو عرض وحتليل 

وداللة السياق اللغوي عليها. األساليب البالغية اليت استخدمها الشاعر يف عرض أفكاره ومشاعره، 
 فكانت النتائج على النحو اآليت:

. كان لعلوم البالغة يف السياق الشعري دالالت ومعان إبداعية وبليغة، أضافت مجاليات بيانية على 7
النص الشعري، حيمل فيها ذوق الشاعر وإحساسه املرهف يف التعبري عما خيتلج يف صدره من مشاعر 

ه . إذ جند أنَّ لكل نوع  أو فن   من فنون البالغة العربية له ميزاتواملقصد الذي يريده الغرض وأحاسيس جتاه
طنه الذي خيتص به عن غريه، ويوحي إبشارات ودالالت ت فهم من السياق وخصائصه ومجاليته وأساليبه ومو 

سيم الثالثي اللغوي الذي توضع فيه. حيث قام الباحث بتقسيم هذا الباب إىل ثالثة مباحث وفقا للتق
للبالغة العربية، وهي: املعاين، والبيان، والبديع. وكان اختيار الباحث لكل نوع ثالثة فنون بالغية، ففي 
علم املعاين قام الباحث بدراسة: )التوكيد، واإلجياز، والتقدمي والتأخري(، ويف علم البيان قام بدراسة: 

 : )اجلناس، والطباق، والتورية(.االختيار على كانفالبديع  يف علمأما يه، والكناية، واجملاز املرسل(، )التشب
 
. متثلت الدالالت واملعاين البالغية اجلديدة اليت أابهنا السياق اللغوي لعلم املعاين يف شعر درويش يف: 9

تقرير احلالة، والتنبيه على استمرارية الفعل، والتعظيم والتهويل، وبيان العجز )التوكيد( فقد دلَّ على: 
والضعف، وتوكيد املعىن، ودفع التوهم، واإلحاطة والشمول والتعميم، وإمكانية التغيري واحلدوث. أما 

موض، التعميم والشمول، والتخصيص، واإلجياز واالختصار، وإزالة اإلهبام والغ)اإلجياز( فقد دل على: 
والعلم ابلشيء، والتعظيم والتهويل، ومنع التكرار، والرتكيز على مجلة اجلواب يف االستفهام، وإعمال الفكر، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



259 
 

التخصيص، وإثبات العموم، والتشويق واإلاثرة، والتنبيه على عدم اإليهام. وقد دل )التقدمي والتأخري( على: 
 صر.اخلرب، والتعجب، وبيان األمهية، وتقرير احلالة، والق

 
جاءت الدالالت واملعاين املتعلقة بعلم البيان حسب السياق اللغوي يف شعر درويش على النحو اآليت: . 1

التزيني والرتغيب يف املشبه، وبيان حال املشبه، وتقرير حالة املشبه يف نفس السامع، )التشبيه( د لَّ على: 
از، وإاثرة انتباه القارئ، وإظهار املد  للممدو ، واالهتمام والرتكيز، والتعظيم. ودلت )الكناية( على: اإلجي

والتحذير والتنبيه واإلنذار، والتعظيم، وإظهار حال املوصوف، والطلب والرجاء. أما )اجملاز املرسل( فقد دل 
 على: بيان أمهية املوصوف، والتوكيد، واإلجياز، وسعة اللفظ، والتحذير. 

 
دالالت ومعان بالغية جديدة لعلم البديع، وهي تتمثل يف:  . أشار السياق اللغوي يف شعر درويش على1
وتباعد املعاين، وتنبيه السامع على  إضفاء اجلرس املوسيقي من تقارب األلفاظاجلناس( فقد د لَّ على: )

األلفاظ، وإاثرة فكر السامع وإعمال عقله للبحث عن املعاين، والتشويق والرتغيب، والطرب لآلذان. 
التوازن يف املعىن، وبيان احلالة، والتوكيد، وإرجاع الشيء إىل مصدره، والتوضيح، وإقرار على: )والطباق( دلَّ 

املعىن. أما )التورية( فقد دلَّت على: بيان املعىن املقصود، وإاثرة الذهن، وعدم التعريض ابحلدث مباشرة. 
اق اللغوي الذي وضعه فريث وكانت تلك الدالالت واملعاين انجتة عن حتليل النماذج الشعرية حسب السي

   يف النظرية السياقية. 
 

وإضافة إىل النتائج املتعلقة ابألسئلة السابقة األربعة، فإن الباحث من خالل املناقشة والتحليل 
لشعر درويش حسب النظرية السياقية، قد وجد يف هذا الشعر بعض اخلصائص وامليزات اليت اختص هبا 

ن ذكرها واإلشارة إليها، وهي نتائج عامة ال تتعلق بسؤال بعينه، وإمنا هي الشاعر وكان من األمهية مبكا
تشمل مجيع األسئلة السابقة، وعدم وضعها يف سؤال مستقل؛ ألن ذلك يعين دراستها دراسة مستقلة  
كغريها من األسئلة، وهذا الدراسة ختتلف عما رمسه الباحث يف منهجه القائم على اتباع النظرية السياقية 

لسياق اللغوي(، فدراسة خصائص شعر الشاعر وأسلوبه من اختصاص منهج خخر وهو منهج )األسلوب )ا
واألسلوبية( يف النقد األديب. وبذلك فقد خثر الباحث اخلوض يف هذه املوضوع، إال ما كان منه من إظهار 

 ج على النحو اآليت: بعض نتائج هذه املنهج من خالل التحليل واملناقشة لشعر الشاعر، وكانت هذه النتائ
اتَّسمت لغة الشاعر ابلي سر والسهولة، واجلزالة والليونة، والب عد عن التكل  ف والتعقيد، فكانت العبارات . 7

واضحة واجلمل صرحية فيما أراده الشاعر من معان ودالالت، إذ ال حتتاج إىل إطالة النظر وإعمال الفكر 
من لغة  العصر  اليت يفهمها اجلميع على السواء، فكان ذلك  يف البحث عن املعىن املقصود، فهي قريبةٌ 

 عامال  مساعدا  على انتشار أشعاره بني عامة الناس وخاصتهم.
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. محل  شعر  درويش الكثري من الصور والتَّشبيهات واجملازات اليت أضفت على النص الشعري عنصر 9
ز يف التعبري عن م راده ومقصده، وخاصة الرموز مه للرمو االتشويق واإلاثرة لدى القارئ، إىل جانب استخد

املستقاة من الطبيعة كرمز الزيتون الذي يعرب عن امتداد أرض فلسطني إىل الزمن الغابر، والرموز الدينية كرمز 
املعراج الذي يدل على إسالمية أرض فلسطني، ابإلضافة إىل الرموز التارخيية اليت ت ثبت هوية أرض فلسطني 

كرمز كنعان وأرحيا وغريها. وهذه الرموز جيدها القارئ حاضرة يف مجيع دواوين الشاعر، وهذا للفلسطينني  
يدُّل على ثقافة الشاعر وخمزونه األديب العميق واملتشع  ب يف مجيع املصادر واملراجع، سواء كانت عربية 

 إسالمية أو عاملية عامة.
 
(، وهو الشعر عيلةوهو الشعر احلر )أو شعر التف . كان الشاعر ينسج أشعاره على نظام الشعر احلديث1

املتحرر من قيود الشعر العريب التقليدي العمودي من حيث االلتزام ابلوزن والقافية والبحر من بداية 
القصيدة إىل هنايتها. ورمبا ساعد هذا التحرر الشاعر درويش ومجيع شعراء العصر احلديث على االنطالق 

مكنوانهتم ومشاعرهم كما أتيت يف اخلاطرة، فناسب التحرر من قيود القصيدة  واالنفتا  حنو التعبري عن
عيه ويف شىت اجملاالت وعلى كافة األصعدة، فأراد الشاعر املعاصر أن ليدية هذا العصر املنفتح على مسر التق

 جيول يف هذا اجملهول ويعرب   كما يريد وكيفما يريد ومىت يريد دون قيد أو شرط أو إلزام.
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 التوصيات 6. 2
يف ختام هذا البحث املتواضع الذي ما فتئ ينبض  بكل   جديد  وأصيل  قد غاب عن ذهن الباحث 
أو مل يسعفه الوقت يف التعمُّق يف أسراره، والبحث عن د ر ر ه  املكنونة  يف الصدفات  يف أعماق اللغة العريقة، 

علوم اللغة العربية عامة والشعر العريب على وجه  يف نيإذ ال ب دَّ من تقدمي توصيات  قيمة  ختدم الباحث
اخلصوص؛ وذلك للكشف عن املزيد  من الدالالت  واملعاين البالغية والبيانية والفنية اليت متتاز هبا اللغة. 

 وأبرز هذه التوصيات املقدمة للباحثني، هي على النحو اآليت: 
يثة املتبعة يف علم اللسانيات احلديث يف دراسة . استخدام املناهج واملدارس والنظرايت العلمية احلد7

النصوص األدبية على اختالفها؛ وذلك لقدرهتا على الكشف عن املعاين الدقيقة والدالالت البالغية 
 اللطيفة لأللفاظ والكلمات واجلمل املكو  نة لتلك النصوص. 

. تطبيق النظرية السياقية يف علوم اللغة العربية؛ وذلك ملا أثبتته من جدارة يف حتديد املعاين والدالالت 9
بشكل دقيق ومضبوط، انهيك أنَّ هذه النظرية هلا امتداد يف الرتاث العريب القدمي، وهو ما يعين قيمة النظرية 

 ياق الذي توضع فيه. وفاعليتها يف الكشف عن املراد من األلفاظ واجلمل يف الس
. دراسة الشعر العريب دراسة مستقلة ومستفيضة؛ من أجل البحث عن األساليب والطرق اليت يستخدمها 1

الشعراء يف التعبري عن عواطفهم ومشاعرهم، والوقوف على التطور احلاصل يف ذاك الشعر، ومقارنته ابلشعر 
وامل احمليطة ابلشاعر؛ وذلك للوقوف على مواطن العاملي أو الشعر القدمي، إضافة إىل ربط الشعر ابلع

 التشابه واالختالف بينها، وبيان مسات وخصائص كل منها، وغري ذلك من املوضوعات. 
. عقد مقارنة موضوعية بني أسلوب ومنهج النظرايت اللسانية احلديثة وبني أسلوب ومنهج اللغة العربية 1

مل يف النصوص. وبيان مزااي كل منهج وخصائصه، وقدرته يف الكشف عن الدالالت واملعاين لأللفاظ واجل
 .ات األجنبية عامةاللغو  اللغة العربية خاصة خدمة على
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 املصادر واملراجع

 . الكويت: جملة عامل الفكر، العدد الثالث.االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة. 7151أمحد، حيىي. 

. رسالة ماجستري غري منشورة. اإلجياز يف سوريت الروم والعنكبوتإعجاز . 9171امحيدات، امحيد حممود. 
 ماليزاي: اجلامعة الوطنية املاليزية.

 . مصر: مكتبة األجنلو املصرية.9. طموسيقى الشعر. 7189أنيس، إبراهيم. 

. )حتقيق( حممد عوض مرعب. بريوت: دار إحياء الرتاث هتذيب اللغة. 9117األزهري، حممد بن أمحد. 
 يب.العر 

 . )ترمجة( كمال بشر. مصر: دار غريب للطباعة والنشر.دور الكلمة يف اللغة. 7111أوملان، ستيف. 

. )حتقيق( رايض بن حسن الك نَّاش يف فين النحو والصرف. 9111األيويب، إمساعيل بن األفضل علي. 
 اخلوَّام. بريوت: املكتبة العصرية.

 .71. اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية. العدد للجملة العربيةالتحليل الداليل . 7151أيوب، عبد الرمحن. 

 . )ترمجة( صربي إبراهيم السيد. مصر: دار املعرفة اجلامعية.علم الداللة إطار جديد. 7111ابملر، ف. ر. 

 . )ترمجة( جميد املاشطة. العراق: منشورات اجلامعة املستنصرية.علم الداللة. 7157ابملر، أف. خر. 

. بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون. 7111طمة الطبال. بركة، فا
 والنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مطبعة اجلريسي.1. طمقدمة يف علم األصوات. 9111الربكاوي، عبد الفتا . 

. مصر: دار احلديثداللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة . 7117الربكاوي، عبد الفتا  عبد العليم. 
 الكتاب.

 . حوار صحفي. رام هللا: راديو ألف. حوار مع الشاعر الكبري حممود درويش. 9111بشارة، غدير. 

 . بريوت: دار العلم للماليني.معجم املصطلحات اللغوية. 7111البعلبكي، رمزي. 

ات النظرية . دمشق: مركز دمشق للدراسثالث مراحل يف شعر حممود درويش. 9111بولس، حبيب. 
 واحلقوق املدنية. 
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. )حتقيق( رفيق العجم، علي دحرج. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. 7119التهانوي، حممد علي. 
 لبنان: مكتبة لبنان.

. )حتقيق( عبد الرمحن بن حممد بن جمموع الفتاوى. 9118ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين. 
 الوفاء.، السعودية: دار 1قاسم. ط

 . )حتقيق( إبراهيم بن سليمان. الرايض: مكتبة الرشيد.. شر  التصريف7111الثمانيين، عمر بن اثبت. 

 )حتقيق( عبد السالم هارون. القاهرة: مكتبة اخلاجني. البيان والتبني.. 7191اجلاحظ، عمرو بن حبر. 

 القاهرة: مطبعة املدين.. )حتقيق( حممود شاكر. دالئل اإلعجاز. 7119اجلرجاين، عبد القاهر. 

 . بريوت: دار الكتب العلمية.سر صناعة اإلعراب. 9111ابن جين، أبو الفتح عثمان. 

. )حتقيق( حممد علي النجار. القاهرة: دار الكتب املصرية اخلصائص. 7159ابن جين، أبو الفتح عثمان. 
 القدمية.

ف وخخرون. القاهرة: دار نجدي انص. )حتقيق( علي الاحملتسب. 7159ابن جين، أبو الفتح عثمان. 
 سركني للطباعة والنشر.

. )حتقيق( أمحد عبد الغفور. الصحا  اتج اللغة وصحا  العربية. 7111اجلوهري، إمساعيل بن محاد. 
 بريوت: دار العلم للماليني.

 . القاهرة: عامل الكتب. 8. طغة العربية معناها ومبناهاالل. 9119حسان، متام. 

 . مصر: مكتبة األجنلو املصرية.مناهج البحث يف اللغة. 7111حسان، متام. 

 . مصر: داراملعارف.النحو الوايفه. 7115حسن، عباس. 

 . الرايض: دار طيبة. كتاب احلج  .صحيح مسلم. 9119مسلم.  ،حجاج

 . القاهرة: دار قباء.مدخل إىل علم اللغةحجازي، حممود فهمي. د.ت. 

 . الرايض: دار الكيان.شذا الع رف يف فن الصرف. 9118احلمالوي، أمحد بن حممد. 

. 99919. مسند األنصار. حديث رقم مسند اإلمام أمحد بن حنبل. 7115ابن حنبل، اإلمام أمحد. 
 الرايض: بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



264 
 

املعاين والبيان –اإليضا  يف علوم البالغة . 9111اخلطيب القزويين، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. 
 . بريوت: دار الكتب العلمية.-والبديع

. مصر: دار التلخيص يف علوم البالغة. 7119 .حممد بن عبد الرمحن، جالل الدين اخلطيب القزويين
 الفكر العريب.

. مصر: املطبعة حاشية الشيخ حسن العطار على شر  األزهريةه. 7111اخلليجي، حممد عبد الرمحن. 
 اخلريية.

 . دمشق: دار الفكر.9. طعلم الداللة العريب: النظرية والتطبيق. 7119ة، فايز. الداي

 . فلسطني: مركز األحباث الفلسطيين.8. ط. يوميات احلزن العادي9111درويش، حممود سليم. 

 . بريوت: دار العودة. نشيد الرجال. 7151درويش، حممود.  

 . لبنان: رايض الريس للطباعة والنشر. 9. طجدارية. 9117درويش، حممود. 

 . ملاذا تركت احلصان وحيدا. 7118درويش، حممود. 

 . بريوت: دار العودة.  9. طعابرون يف كالم عابر. 7111درويش، حممود. 

 . بريوت: دار العودة. عصافري بال أجنحة. 7191درويش حممود. 

 . عاشق من فلسطني. 7199درويش، حممود. 

 . مديح الظل العايل. 7151درويش، حممود. 

 . أثر الفراشة. 9111درويش، حممود. 

 . لبنان: رايض الريس للطباعة والنشر.كزهر اللوز أو أبعد. 9118درويش، حممود.  

 . لبنان: رايض الريس للطباعة والنشر.ال تعذر عما فعلت. 9111درويش. حممود. 

 : رايض الريس للطباعة والنشر.. لبنانحالة حصار. 9119درويش، حممود. 

 . القاهرة: دار عامل املعرفة.املعامل يف أصول الفقه. 7111فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني. الرازي، 
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. بريوت: دار هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز. 9111. بن احلسني حممد بن عمرفخر الدين الرازي، 
 ادر.ص

. )حتقيق( مركز املفردات يف غريب القرخند. ت.  .احلسني بن حممد املفضلالراغب األصفهاين، أبو القاسم 
 الدراسات والبحوث مبكتبة نزار مصطفى الباز. مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز

. )حتقيق( يوسف شر  الرضى على الكافية البن احلاجب. 7118الرضى االسرتاابذي، حممد بن احلسن. 
 ار يونس.حسن عمر. ليبيا: جامعة ق

 . بريوت: دار الفكر.املرجع يف اللغة العربية حنوها وصرفهارضا، علي. د. ت. 

 . القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة.نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب. 9111راضي، عبد احليكم. 

ماجستري. . رسالة البنية الصوتية وداللتها يف شعر عبد الناصر صاحل. 9119رجب، إبراهيم مصطفى. 
 غزة: اجلامعة اإلسالمية.

. 1. )حتقيق( حممد أبو الفضل. طالربهان يف علوم القرخن. 7151بن عبد هللا.  بن هبادر الزركشي، حممد
 القاهرة: دار الرتاث.

. )حتقيق( عبد القادر عبد هللا البحر احمليط يف أصول الفقه. 7111حممد بن هبادر بن عبد هللا.  الزركشي،
 كويت: دار الكتييب.  العاين. ال

. )حتقيق( حممد ابسل عيون السود. بريوت: دار أساس البالغة. 7115الزخمشري، حممود بن عمر. 
 الكتب العلمية.

 . )حتقيق( خليل مأمون شيحا. بريوت: دار املعرفة.تفسري الكشاف. 9111الزخمشري، حممود بن عمر. 

. )حتقيق( مصطفى حجازي. هر القاموساتج العروس من جوا. 7151الزبيدي، حممد بن حممد. 
 الكويت: مطبعة حكومة الكويت.

 . تونس: الدار العربية للكتاب.أثر اللسانيات يف النقد األديب احلديث. 7151الزيدي، توفيق. 

 . القاهرة: منشأة املعارف.ر العريب املعاصرعالبنيات األسلوبية يف لغة الش. 7115السعدين، مصطفى. 

. )حتقيق( نعيم زرزور. مفتا  العلوم. 7151أبو يعقوب يوسف ابن أيب بكر حممد بن علي. السكاكي، 
 ، بريوت: دار الكتب العلمية.9ط
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 . )ترمجة( يوئيل يوسف عزيز. بغداد: دار خفاق عربية.علم اللغة العام. 7158سوسر، فردينان دي. 

. 1يق( عبد السالم حممد هارون. ط. )حتقالكتاب. 7155سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب. 
 القاهرة: مكتبة اخلاجني.

 . عمان: دار مكتبة احلامد.دراسات يف اللسانيات العربية. 9111السيد، عبد احلميد. 

 . لندن: صحيفة القدس العريب. حممود درويش يف خيمته البريوتية. 9115السيد، انظم.  

 .1، 5الفكر العريب. العدد . جملة تشومسكي والثورة اللغويةسريل، جون. 

. )حتقيق( حممد حسان الطيان، رسالة أسباب حدوث احلروف. 7151ابن سينا، احلسني بن عبد هللا. 
 وحيىي مري علم. دمشق: مطبوعات جممع اللغة العربية.

 . بريوت: دار الكتب العلمية.األشباه والنظائر. 7111السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. 

. )حتقيق( مركز الدراسات اإلتقان يف علوم القرخنه. 7199. دين عبد الرمحنل الجالالسيوطي، 
 اإلسالمية. السعودية: جممع امللك فهد.

. بريوت: دار شر  عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان. 7111السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن. 
 الفكر.

 أمحد حممد شاكر. دمشق: مصطفى البايب احلليب.. )حتقيق( الرسالة. 7111فعي، حممد بن إدريس. الشا

. )حتقيق( حممد صديق املنشاوي. القاهرة: دار التعريفات. 9111الشريف اجلرجاين، علي بن حممد. 
 الفضيلة.

 جامعة القاهرة–. القاهرة: مركز اللغة العربة لنظام الصويت للغة العربية. ا9111حامد بن أمحد.  الشنربي،

 . لندن: صحيفة القدس العريب. سنوات حممود درويش يف مصر. 9115الشهاوي، أمحد. 

 . القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.1. طوسائل االتصال: نشأهتا وتطورها. 7159صاابت، خليل. 

 . القاهرة: مكتبة اآلداب.بغية اإليضا  لتلخيص املفتا  يف علوم البالغة. 7111الصعيدي، عبد املتعال. 

 . القاهرة: دار هنضة مصر.املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعرابن األثري، ضياء الدين. د. ت. 
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جامعة حممد خيضر،  –. اجلزائر: جملة املخرب بنية الرتكيب النحوي وعالقته ابلداللة. 9111طبين، صفية. 
 بسكرة. العدد اخلامس.

 . رسالة دكتوراه. السعودية: جامعة أم القرى.داللة السياقهـ. 7175الطلحي، ردة هللا بن ضيف هللا. 

 . تونس: الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير. 7151حممد الطاهر بن عاشور. ابن عاشور، 

 . األردن: دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع.1. طالبالغة فنوهنا وأفناهنا. 7111عباس، حسن. 

 . دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب.أصوله ومباحثهعلم الداللة . 9117عبد اجلليل، منقور. 

 . بريوت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.علم املعاين. 7111عتيق، عبد العزيز. 

 . مصر: الدار املصرية للكتاب.احمليط يف قواعد اللغة العربية. 9171عثمان، حممد. 

 رات وزارة الثقافة.. دمشق: منشو التحليل األلسين لألدب. 7111عزام، حممد. 

. مصر: اهليئة العامة 19. مقال يف جملة الفكر املعاصر. العدد اللغة ونظرية السياق. 7117عزت، علي. 
 للتأليف والنشر.

 . غزة: مركز رشاد الشوا.التشكيل اجلمايل يف الشعر الفلسطيين املعاصر. 9117العف، عبد اخلالق حممد. 

 . مصر: مطبعة دار املعارف.9. طجمتمعات يف اللغة واألدبأشتات . 7155العقاد، عباس حممود. 

 . بريوت: دار الكتب العلمية.املعجم املفصل يف علوم البالغة. 7119عكاوي، إنعام فوال. 

 . القاهرة: عامل الكتب.8. ط علم الداللة. 7115عمر، أمحد خمتار. 

مصر: دار  .وعلوم حقائق اإلعجازالطراز املتضمن ألسرار البالغة م. 7171العلوي، حيىي بن محزة. 
 الكتب اخلديوية.

. مؤسسة احلوار املتمدن. العدد يوميات نصراوي: مع حممود درويش يف موسكو. 9171عودة، نبيل. 
1711 . 

 . مكة املكرمة: دار الثقة للنشر والتوزيع.علم النص ونظرية الرتمجةهـ. 7171عوض، يوسف نور. 

 . املغرب: املركز الثقايف العريب. 9. طئة والتفكرياخلطي. 9119الغذامي، عبد هللا. 
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 . بريوت: املركز الثقايف العريب. اللغة واخلطاب األديب. 7111الغامني، سعيد. 

. دراسة ماجستري يف جامعة الشرق اجلملة الطلبية يف شعر الشافعي. 9171غيام، فهد حسن هجرس. 
 األوسط.

 . بريوت: املكتبة العصرية.ربيةجامع الدروس الع. 7179الغالييين، مصطفى. 

. )حتقيق( عبد السالم حممد معجم مقاييس اللغة. 7111ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي. 
 هارون. بريوت: دار الفكر.

 . بريوت: دار القلم.خمتصر الصرفالفضلي، عبد اهلادي. 

شعر حممود درويش قصيدة "العب النرد"  البىن الصرفية سياقاهتا ودالالهتا يف. 9179فضيلي، أم السعد. 
 . دراسة ماجستري. اجلزائر: جامعة فرحات عباس.أمنوذجا

. )ترمجة( عبد احلميد الدواخلي، حممد القصاص. مصر: مكتبة األجنلو اللغة. 7181فندرس، ، جوزيف. 
 املصرية. 

 . دمشق: دار الفكر.مبادئ اللسانيات. 9115قدور، أمحد حممد. 

 . القاهرة: دار الشروق.1. طكيف نتعامل مع القرخن العظيم. 9111سف، القرضاوي، يو 

. )حتقيق( هشام مسري البخاري. اجلامع ألحكام القرخن. 7111حممد بن أمحد األنصاري. القرطيب، 
 القاهرة: مطبعة دار الكتب املصرية.

)حتقيق( عبد الرمحن  .التلخيص يف علوم البالغة. 7119جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. القزويين، 
 ، دار الفكر العريب.9الربقوقي. ط

 . لندن: صحيفة القدس العريب.عاما من حياة درويش يف عمان 71. 9115القيسي، حيىي. 

. )حتقيق( عدانن الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكفوي، أيوب بن موسى احلسيين. 
 .درويش، حممد املصري. بريوت: مؤسسة الرسالة

. )ترمجة( جميد عبد احلليم ماشطة وخخرون. البصرة: مطبعة جامعة علم الداللة. 7151الينز، جون. 
 البصرة.
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. )ترمجة( عباس إحسان صادق. بغداد: دار الشؤون الثقافية اللغة واملعىن والسياق. 7151الينز، جون. 
 العامة.

 مصر: دار إحياء الكتب العربية.. )حتقيق( متام حسان. اللغة يف اجملتمع. 7181لويس. م. م. 
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