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 شكر وعرفان
  

"ني َأهذَا منلُوببِّي ِليِل را  فَضفَِإنَّم شَكَر نمَأكْفُر و َأم أشْكُر
  .40 النمل آ".يشْكُر ِلنَفْسه ومن كَفَر فَِإن ربي غَني كَرِيم 

  
  . إلى زوجــي الكــريم شكـــر كثــير كثـير

  
ن المشرف الفاضل إلى الذين ساعدوني ولو بكلمة، بداية م

الذي أرهقته وأتعبته معي فمنه السماح ومني الشكر 
  .والعرفان والتقدير

  
إلى األساتذة وكل الذين أسهموا في تكويننا وفي تسهيل 
انجاز هذا العمل و إخراجه إلى النور سواء من قريب أم 

  .من بعيد
  

كبير وعرفان جميل إلى كل هؤالء شكر خاص واحترام 
  ودعوة صبر وتحد للمضي قدما والسير 

   في طريق العلم والبحث والنجاح
  .واإلبداع

  وما توفيقي إال باهللا رب                                      
  العالمين
  

                                                           أم السعد فضيلي
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  أ 

 
 الصرفية اشكل الكلمة ومادا اليت بنيت عليها حروفها ووظائفه     على  الصيغة الصرفية   تطلق  
وعـن  ، ما تؤديه هذه الوظائف من إحياءات داللية ناجتة عن مادا وهيئتها ضافة إىل   إ،اليت متتاز ا    

 فإن الداللة الصرفية ليست هلذا، استعماالا املختلفة واملتنوعة اليت أكسبتها بتنويعها دالالت عديدة  
بـل هـي    ،  لذي يؤدي إىل بيان معناها املعجمي فحـسب       ي دراسة التركيب الصريف للكلمة ا     ه

 صلة علم الصرف بعلم     نا تبدأ همن  و؛  ه  وداخل باإلضافة إىل ذلك بيان ملعىن صيغتها خارج السياق       
 . الداللة

فقـد  ،  هلذه الدراسة    دةصرف مستوى من مستويات الدرس اللساين ما       ال ن كان اختيار  لئو
والرتباطه بفروع علوم اللغة    ،  اختريت الداللة حقال لدراسة هذا املستوى بأقسامه املختلفة ألمهيته        

كما حيتاج علم الداللة هو بدوره إىل هذه العلوم لضبط          ،  اليت تستعني به للوصول إىل املعىن املنشود      
يف شـعر   البىن الصرفية سياقاا ودالالا     [ن  ولذا جاء البحث موسوما بعنوا    ،  نتائجه وحتقيق غاياته  

 ].أمنوذجا "العب النرد"قصيدة ، حممود درويش

وما يعتريها  ،  مادام هناك جتاذب وتأثري وتأثر ال ينفيه أحد بني البىن الصرفية بكل تفريعاا            و
اولـة  كان البحث يف هذا اجلانب حم     ،  والسياقات اليت ترتسم فيها الدالالت املختلفة     من تغريات،   

كيف تشتغل البىن الصرفية يف قصيدة درويـش ؟ مـا هـي             :لإلجابة على تساؤالت كثرية أمهها    
  يف القصيدة  البىن الصرفية الدالالت  توجه    وإىل أي مدى   داخله؟ومحوالا الداللية خارج السياق     

خاصة مع الغموض الذي يكتنف املالمح الداللية فيه؟هل يتكئ درويـش            ؟  يف الشعر احلر    سيما  
؟مث هل تستطيع النظرية السياقية     ما تعليل ذلك     و ،أخرىصرفية ومشتقات دون    على بنيات وصيغ    

ما دام السياق هو البيئة اللغوية وغري اللغويـة         ،  بكل إجراءاا أن تالمس وتضبط دالالت درويش      
وكيف يكون املعجم   ،   دالالت مفتوحة ومتملصة؟    تبقى اليت حتتوي اخلطاب وتكشف معناه أم أا      

  الصريف يف قصيدة درويش؟ وهل تطغى بنية صرفية على أخرى عنده يف تكوين الدالالت؟
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  ب 

والبد من اإلشارة إىل أنه مت استعمال مصطلحات ومفردات تبدو متقاربة املفـاهيم مثـل            
النص، اخلطاب، القـصيدة    ( و ،)الداللة، املعىن ( وكذلك   ،)البنية، البناء، الصيغة، الوزن، القالب    (

 (...ا حاضرة يف البحث مترادفات تصب يف معىن واحدغري أ.  
وكان من أسباب اختيار هذا البحث واإلقبال عليه هو أن أهم ميـزة يف اللغـة العربيـة                   

فظـل سـائدا أن     ،  علم الصرف ما ناله صنوه علم النحو       مل ينل  ومع ذلك ،  الشتقاقواالتصريف  
الت الصرفية تعد أساسا يف فهم علـم  كما أن الدال، اجلفاف يسود قضاياه رغم ما فيه من لطائف 

هلذا فقد رأيت أن أتتبع األبنيـة الـصرفية وشـحناا    .األساليب  والنحو والتراكيب وعلم املعاين   
خاصـة يف   ،أعتقد أا مل تسبق من قبل       و ،الداللية يف قصيدة معاصرة من أحدث قصائد درويش       

ز على نبض الصرف واالشتقاق ووظائفهما      السياقية وسيلة للتحليل الداليل والتركي    النظرية  اعتماد  
غري ما وجدته يف    ،  اإلجراء السياقي ملالمسة املعىن    و حيث جيتمع االستعمال احلداثي للبىن    ،  يف ذلك 
   . هلدى جنهو يتشي)األبنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن هذيل(كتاب 

ظرة القدامى واحملدثني إىل الكلمة يتناول ن واملدخل : التاليةوفق اخلطةهذا املوضوع ت ناولوقد ت
من خالل سبعة تطرق الفصل األول إىل اجلانب التنظريي للدراسة، يتها، وأقسامها، بينما وبن

تعريف علم الصرف وجماله، وامليزان الصريف، وصلة الصرف :تناول األول والثاين  منها مباحث  
قدامى واحملدثني، وعالقة الصرف بالنحو، والفرق بني الصرف واالشتقاق، وعلم الصرف عند ال

الصيغة إىل  املبحث الثالث طرقتو. وأثر البنية يف داللة التركيببالداللة، وأثر البنية يف داللة الكلمة، 
موضوع ، ومفهوم علم الداللةمتناوال .  عالقة علم الصرف بعلم الداللة إىل املبحث الرابعتعرض، ووالوظيفة

املبحث ، أما  املبحث اخلامس أمثلة عن الداللة الصرفية، ويعطيمستويات التحليل الداليل وأهم علم الداللة

سياق، وأمهية املنهج السياقي، أما من حيث تعريفها، وبيان ألنواع ال النظرية السياقية تناول فالسادس
  . د السياق غري اللغوي للقصيدةفيحداملبحث السابع 

درويش، والذي ينقسم حملمود ) العب النرد(تطبيقية يف قصيدةأما الفصل الثاين فهو الدراسة ال
ىل مباحث ختتص بوصف البىن الصرفية كما وجدت يف القصيدة، واستنباط دالالا ببثها بدوره إ
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  ج 

 فصال هلا  مركزا على أبنية األفعال مث أبنية األمساء مث أبنية املصادر،)سطْرا سطْرا(يف السياق بيتا بيتا 
  . املشتقاتعن أبنية

استنباط دالالا متييزا هلا    أما الفصل الثالث فتتخصص مباحثه يف أبنية املشتقات ووصفها و         
بنية األفعال واألمساء واملصادر، أما الفصل الرابع فقد رأيت أن أجعله معجما صـرفيا وفـق                عن أ 

ة كمـا جـاءت يف    دالالا النابض حتديد  و وإحصائهاطريقة احلقول الداللية، برصد البىن الصرفية       
   .سياقات القصيدة عند درويش

 قصيدة  على البىن الصرفية يف    قفاملنهج الوصفي حيث أ   قد اعتمدت يف هذه الدراسة على       و
املختلفـة   اسياقا ألعود ا إىل     استشفاف الدالالت  وأصفها صرفيا، مث أعمد إىل       "العب النرد "

يف اإلحـصاء  د اعتمدت بني احلني واآلخر على   وق .جراءات السياقية يف استنباط املعىن    اإلمتوسلة ب 
  .املعجم الصريف للقصيدة حسب احلقول الدالليةبيان 

إىل االتكاء على ما وصل إليه علماء العربية وعلماء الغـرب مـن             وقد احتاجت الدراسة    
تأسيس لعلمي الصرف والداللة يف العقود املاضية، وغريها من التعريفات واجلهود التنظريية الـيت              

 الوقوف على ما وصل إليه مسار الصرف والداللـة عنـد            اد ا الدرس اللغوي احلديث، ومنه     ج
ك ، يف مزاوجـة بـني هـذا وذا    العرب، وأيضا إىل ما وصل إليه مسار هذين العلمني عند الغرب          

جناز هذه الدراسة مبراجع البد من العودة        إ  استعنت يف  للوصول إىل نتائج واضحة يف البحث، هلذا      
 ألمحـد وشذا العرف يف فن الصرف        والكتاب لسيبويه،  ،املنصف واخلصائص البن جين   :ثل م إليها

،  لبـاملرب   وعلم الداللة  وعلم الداللة العريب لفايز الداية    ،   خمتار عمر  ألمحدوعلم الداللة   ،  احلمالوي
  احملتلة لرجاء النقاش وحممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره لفتحية   األرضوحممود درويش شاعر    

نية مسجلة حول حممود درويـش       وتلفزيو إذاعية ما توفر من لقاءات      إىل إضافة،   وغريها ...حممود
  .وشعره
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  د 

 الغموض الذي يطبع به شعر درويش من        غلبةين يف التطبيق هي     تعترضلعل الصعوبة اليت ا   و
 وتطويع نظرية غربية حديثة يف الدرس اللغوي هي السياقية مع نص عريب حـديث مـن                 ،جانب
 . خرجانب آ

  
 أتوجه بالشكر اجلزيل إىل املشرف الكرمي الـذي مل يبخـل علـي              ويف ختام هذا التقدمي،   

إلجناز هـذا    صربه علي وحتمله كل هذا الوقت         له  وأشكر ،بالتوجيهات واالرشادات والتصويبات  
 أمتىن أن حيظى عملي هذا بالقبول من طرف أعضاء جلنة املناقشة            خراجه إىل النور، كما   البحث وإ 

كما ال أنسى كل من      ه وتصويب أخطائه،  تفحص و  البحث  قراءة وقّرة واليت أشكر هلا جتشم عناء     امل
  . بالشكر والتقدير هذا العمللكماإلساعدين ودعمين 

  
جوان  13 يف املسيلة           

2011.  
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  في الكلمة

 

2  

 
1 
ملتقدمني سيما من قبل ال كبري من قبل لغويي العربية وال حيظ حتديد مفهوم الكلمة يف التراث جبدمل"

فلم ، ويف تصنيف املعاجم، اإلعرابية اقتنعوا بإحساسهم بسهولة التعرف عليها يف تطبيقاا أمويبدو ، منهم
   )1 (". ببحثها نظريا مادامت حدودها واضحة يف أذهامأنفسهميشغلوا 

 )538 ت(ري فكان جار اهللا الزخمش،  من حماولة حتديدها حتديدا علميااملتأخرينولكن ذلك مل مينع " 
مث عرفها عبد "اللفظة الدالة على معىن مفرد بالوضع " بأافعرفها ،  من طرق هذا البابأوائلعلى ما يبدو من 

 أما، "اللفظة املفردة "بأالعبد القاهر اجلرجاين ) اجلمل (يف شرحه لكتاب) 567 ت(محد بن اخلشاب أاهللا بن 
ومما هو ، "اللفظة املوضوعة ملعىن مفرد"قوله الكلمة هي فقد حددها ب)626 ت(يعقوب بن يوسف السكاكي 

 ابن هشام أما، "الكلمة لفظ وضع ملعىن مفرد") 646 ت(قريب من تعريف الزخمشري تعريف ابن احلاجب 
وعرفها اء الدين عبد ، "اللفظ الدال على معىن"ويقصد بالقول املفرد ، "الكلمة قول مفرد": فقد عرفها بقوله

   )2(".وهو نص ما سجله الشريف اجلرجاين يف تعريفاته، "اللفظ املوضوع ملعىن مفرد" :  بقولهاهللا بن عقيل
  :  خصائص هيأربع نلخص من هذه التعريفات أنوهكذا ميكن "
   كوا لفظة -1
  داللتها على املعىن -2
  .اإلفراد -3
   )3(".الوضع -4
يرجع ، اإلنسانيةد عام للكلمة يف اللغات  علماء اللغة احملدثني واملعاصرين يف وضع حإخفاقولعل " 

هذا االختالف الكبري "كما يرجع ، )4("األخرى لكل لغة خصائصها الذاتية اليت ختتلف ا عن اللغات أن إىل

                                                
  .270، ص 2007، 2نان ، طبريوت لب مد يونس علي، املعىن وظالل املعىن أنظمة الداللة العربية، دار املدار اإلسالمي،حممد حم - 1
  .270،271املرجع نفسه، ص ص  - 2
  .  املرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
  .30، ص 1998معجمية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، لغوية دراسة الكلمة ،  حلمي خليل- 4
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 اللغويون الذين تناولوا الكلمة بالتعريف والتحديد إليها اختالف املدارس اليت ينتمي إىليف حتديد مفهوم الكلمة 
   )1(."م يف التحليلوتباين طرائقه

ورغم بديهيتها مضوا يف حماوالم لوضع حد علمي "، ا تامإدراكًا علماء اللغة أدركهاوهي قضية 
 بعضهم قد يئس وشك يف قيمة إن بل ، وكثرت التعريفات وتضاربت،للكلمة ومن مث تعثرت تلك احملاوالت

 العظمى من هؤالء فاألغلبيةومع ذلك ، )2("واعتربها بعضهم خرافة علم اللغة، االعتراف بشيء امسه الكلمة
 أساسيةله كيان ذو مسات ، حمدد العلماء يستعملون الكلمة ويتحدثون عنها يف دراسة اللغة كشيء موجود

وبعضها  )النطق والكتابة، االشتقاق، الصيغة والوظيفة، اجلانب الصويت (حمددة بعضها يتصل ببنية الكلمة مثل
  . )رمزية الكلمة، ة الكلمةدالل (:يتصل باملعىن مثل
 نتعرف على أنلكل منهما مساته وخصائصه اليت ا نستطيع ، مبىن ومعىن" األمر يف اية إذن الكلمة 

فهي ،  الدراسة الدقيقة هلذه اجلوانب مجيعاأمامولعل حماولة وضع تعريف جامع مانع للكلمة تتراجع ، الكلمات
 ن التعريفات دائما بلغت دقته فسيكون شأنه شأمهما، عريف للكلمة باالهتمام والدرس من حماولة وضع تأوىل

   )3(". سنجد دائما شيئا مل يضمه هذا التعريفوإمنا مانع أوليس جبامع 

                                                
  .267مد يونس علي، املعىن وظالل املعىن أنظمة الداللة العربية، ص حممد حم - 1
  .30الكلمة دراسة لغوية معجمية، ص خليل،  حلمي - 2
  .31 ص ،بتصرف  املرجع نفسه- 3
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2 
 اليت يواجهها اللغوي حتديده مفاهيم الوحدات اليت يعتمد عليها يف الوصف األمور أصعبلعل من  
فقد بلغت صعوبة حتديد الكلمة على وجه ،  كان حتديد مثل هذه الوحدات تكتنفه صعوبات مجةوإذا ،اللغوي

 ربعمائة أم1816 بلوغ عدد تعريفاا يف علم اللغة يف قرن واحد بعد" إىل أدىاخلصوص كما ذكرنا حدا 
  ) 2(."يةلغو figements أوهاماوقد اعترب مالينوفسكي الكلمات ، )1("تعريف حسبما ذكر مونان

 الكلمة عن التحليل بعادإ إىل الكبري يف مفهوم الكلمة دفع بعض اللغويني االضطرابهذا "ن فإ وهكذا 
 مناسبة وأكثر،  للوصف اللغويمالئمة أكثر تكون أن رجوا أخرى أساسيةاللغوي والبحث عن وحدة 

فوجدوا ،  يف البنية القواعديةاألساسية  الكلمة ليست الوحدةإذ،  يف البنية القواعديةاألساسيةالعتبارها الوحدة 
ف ضالتهم يف ما يعرف باملصرmorphèmeببعض أدى أمروهو .  الذي خيضع ملقاييس علمية موضوعية 

وسنفصل فيه ) 3(،"بدال منها  morphèmeاملصرفالكلمة عن التحليل اللغوي واستخدام بعاد إ إىلاللغويني 
  . يف مبحث علم الصرف عند احملدثني

3 
االسم والفعل : أقسام ثالثة إىل يصدرون عنه يف تقسيمهم الكالم أصال النحاة العرب الداللة اعتمد

  .)*(واحلرف
 النحاة اتبعوا يف تقسيمهم ما جرى عليه فالسفة اليونان واملناطقة أن إىل) 4**( حد احملدثنيأ أشار  وقد

  .  واحدآن وفعل يف اسم) قائل ( ينسجم مع فهمهم فمثاللألقسام اضطربوا يف حتديد مفهوم وأم
 "ما دل على مسمى به داللة الوضع"بعضهم بقوله ويعرفه  وحده لفظ حيمل داللة يف ذاته: فاالسم
ه سيبويه وحد، الذي يفيد معىن يف غريه  احلرف فهوأما، حيث يدل على حدث مقيد بزمن: وكذلك الفعل

  . ) 1 (" ليس باسم وال فعلما جاء ملعىن": بقوله

                                                
  .78، عن جورج مونان، مفاتيح األلسنية، ص 267مد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، ص  حممد حم- 1
  .RBINS, General linguistiques, p184، عن  املرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
  .269 املرجع نفسه، ص - 3
راء تدعو إىل إخراج أمساء األفعال من االسم ووضعها يف قسم مستقل عرف عليه معظم النحاة فقد كانت هناك آمجع هذا التقسيم هو ما أ - *

  .باخلالفة وهناك من اعترب النواسخ أدوات ال أفعاال
  .193،195، ص ص العربية اللغة من أسرار، يف كتابهبراهيم أنيسوهو إ -**
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 كثرية لوجود أفرادكما يسميه املناطقة ويشترك يف معناه ،  الكليأواالسم العام  /أ :إىلو قسم االسم 
) ـال ( بدخولاألمساءالستعمال قد خيصص هذه او) مدينة-إنسان-كتاب-شجرة (صفات مشتركة بينهما مثل

   )2(. صيغتهاأو وظيفتها أووال يكاد ذلك يغري معناها ، عليها
 على عدد من الناس من قبيل وإطالقه،  اسم جزئي يدل على ذات شخصهبأنهالعلم ويسمى / ب
 اشتهر صاحب فإذاطاغية وظامل : ) نريون (و) كرمي (مبعىن) حاكم (وقد يشيع االسم ويصبح وصفا، املصادفة

   )3(. البيئة اللغويةأفرادهذا العلم شاعت صفاته بني 
،  وحيوانإنسانمثل )  الذواتأمساء (األمساءوقد تصور االرتباط بني ) محربري وأك (مثل: الصفة -1

الذات  اسم فالصفة تنطبق على جمموعة اكثر مما قد ينطبق عليه اسم الذات ولكن، وبني الصفات والنعوت
ينطق ن يكون من حلم ودم وحي  البد له من جمموعة من السمات كأفاإلنسان ، تعقيدا من مفهوم النعتأكثر
، اإلشارة ألفاظ، الضمائر الشخصية (الضمري-2 )4(تضاد الصغر  مسة واحدة هي الكرب)كبري( أما.. يفكر

 صيغ ، الصوتاسم ، اسم الفعل: اخلوالف-5 األداة -4  وله تقسيمات متنوعة الفعل-3) العدد، املوصوالت
   )5(... الظرف-6...  املدح والذمصيغ  التعجب

، وكل بنية هلا تقسيمات  ملخصةالشائعة للكلمة يف العربية )6( األبنية كانت هذه أغلب تقسيمات
   .وذلك بالنظر إىل هيكل هذه األبنية وما حيدثه من توجيه لداللة الكلمة ،معينة سيصادفها البحث

 

                                                                                                                                                   
  .12ص، 1، جتعبد السالم هارون، عامل الكتب، بريو:  عثمان بن قنرب، سيبويه، الكتاب، حتقيق وشرحأبو بشر عمرو بن - 1
  .11، 10ص ص  ،1رمضان عبد اهللا، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، مكتبة بستان املعرفة ط - 2
  .200 ،197، ص ص 1966القاهرة، املكتبة األجنلو مصرية، العربية،  إبراهيم أنيس، من أسرار - 3
  .203، 202ص ص ، املرجع نفسه - 4
   .11 بتصرف، ص الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر اهللا، رمضان عبد - 5
كلمة من حيث عدد حروفها مرتبة أو غري وهو اهليئة والكيفية اليت عليها ال وصيغتها ووزا ألفاظ مدلوهلا واحد، األبنية مجع بناء، وبناء الكلمة وبنيتها، - 6

ينظر ابن القطاع الصقلي ،تح أمحد حممد عبد الدامي، مطبعة دار الكتب ألصل والزائد كل يف موضعه،اوسكوا مع االعتداد ب وحركاا املعينة، مرتبة
   ..    1999القاهرة  املصرية
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 .  

 وصرف اهللا: قلبتهم، وقالوا" صرفت الصبيان: "والتقليب والتحويل، يقاللتغيري ا"هو الصرف لغة 
سورة  [﴾ َواَألْرِض اْلُمَسخِِّر َبْیَن السََّماء َوالسََّحاِبَوَتْصِریِف الرَِّیاِح ﴿: عنك األذى، أي حوله، ومن ذلك

ريف اآليات، أي تعيينها يف  وتص وحتويلها من مكان إىل مكان وتصريف األمور،أي تغيريها ،]164 البقرة آية
 .ومنه كان الصرف يف اللغة التغيري والتقليب على وجوه كثرية )1(".أساليب خمتلفة وصور متعددة

1 
ا بأصولالعلم " بأنه) علم الصرف (أو) الصرف (ف علماء العربية القدماء مصطلحعر أحوال يعرف 

 على الكلمة من حيث تطرأ هنا التغريات اليت باألحوالواملقصود ،  بناءأو بإعراب  الكلمة اليت ليستأبنية
  ) 2(." خمتلفةأمثلة إىل الواحد األصلحتويل 

ويراد ببنية الكلمة ،  لفظيأوتغيري يف بنية الكلمة لغرض معنوي ": ومن هذا عد الصرف يف االصطالح
  . وترتيب هذه احلروف، وعدد حروفها، اوسكو،  صورا امللحوظة من حيث حركتهاأوهيئتها 

وتغيري املصدر ،  التثنية واجلمعإىلهو كتغيري املفرد ،  على بنية الكلمة لغرض معنوييطرأفالتغيري الذي 
 أي) 3(،"إليه النسب أووكتغيري االسم بتصغريه ،  الفعل والوصف املشتق منه كاسم الفاعل واسم املفعولإىل
 أنتستطيع ) كتب ( لغوي مثلأصل كان لديك فإذا ، ضروب من املعاينألداءفة جعل الكلمة على صيغ خمتل"

....  يكتب، كاتب،با كت، كتابة، مكتوب،كاتب: حنو،  منه بعدة صيغ صرفية للداللة على بعض املعاينتأيت
 االسم ومن هذا النحو اختالف صيغ، ملعان خمتلفة،  خمتلفةأبنية أوفقد بنيت من الكاف والتاء والباء صيغا 

   )4(".وسواها... كالتصغري والتكسري والتثنية واجلمع، عليه تطرأللمعاين اليت 

                                                
  ، وجمد الدين حممد بن يعقوب189،ص 9، دار احياء التراث العريب، بريوت، ج)صرف( حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1

  .166، ص 3القاموس احمليط، دار اجليل،  جالفريوز آبادي، 
  .87، ص 2003 حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، - 2
  .07ص ، 1979دار النهضة العربية، بريوت،  عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، - 3
  .9، ص1995 القرآن الكرمي، دار املعرفة اجلامعية،  حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي والتطبيق يف- 4
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 أكثر أو حبذف حرف أو،  عليهاأكثر أو فيكون بزيادة حرف " التغيري يف بنية الكلمة لغرض لفظيأما 
 ليأصبنقل حرف " أو، )1("آخر حرف علة إىل بقلب حرف علة أو، آخر حرف من حرف بإبدال أو، منها

 لغرض أصلهاوتغيري الكلمة عن . آخر حرف يف حرف بإدغام أو،  منهاآخر مكان إىلمن مكانه يف الكلمة 
 وحني ، داليلأو لغرض معنوي يأتفهذا التغيري مل  ،)قال (إىل) قَول (الفعل  غري اختالف املعاين حنو تغيريآخر

 وزيادة أصالة ما يف حروفها من إظهارحياول ، هايهتم علم الصرف ذا التغيري الذي يتناول صيغة الكلمة وبنيت
  . )2(..."وحذف

  ) 3(".واإلعالل كالصحة أحكاموهلذين الغرضني املعنوي واللفظي "
 أنففيما يتعلق باجلانب العملي ذكر ابن جين ، وللتصريف تعريفات متعددة لكونه علما وعمال

  . خمتلفة ومعان متفاوتةألفاظلتوليد ) 4 ("جوه شىتفتصرفها على و،  الكلمة الواحدةإىل جتيء أن"التصريف هو 
 وشبه وإعالل وزيادة وصحة أصالةالتصريف علم يتعلق ببنية الكلمة وما حلروفها من "وقال ابن مالك

 أو لغرض لفظي أكان سواء ،نه علم يهتم بتغيري يف بنية الكلمةأ "،)761ت ( األنصاريويرى ابن هشام "ذلك
   )5 (."معنوي

 الكلم اليت ليست أبنية أحوال تعرف ا بأصولعلم "علق باجلانب العلمي فالتصريف هو ما يتأما
  . يف تعريفاته فيما بعد)816 ت( التعريف الذي اختاره الشريف اجلرجاين وهو،) 6 ("بإعراب

 التصريف هو تغيري الكلمة نأ علما: " الذي يقول)542 ت( الصيمري إسحاقتعريف عبد اهللا بن "و 
  ) 7(.""  بعضها من بعضوإبدال والزيادات والنقصان والقلب للحروف باحلركات

                                                
  .08 ص عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، - 1
  .09 حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص - 2
  .8عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، ص  - 3
مطبعة مصطفى ثمان املازين النحوي البصري، حتقيق جلنة من األساتذة،      ابن جين، املنصف، شرح كتاب التصريف لإلمام أيب ع         أبو الفتح عثمان  - 4

  .4، ص1، ج1954، 1القاهرة، طالبايب احلليب وأوالده، مصر 
، 1886،  1مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، املطبعة اإلعالمية، مـصر، ط                      - 5
  .302، ص3ج
 دار احلميـد،  عبد الدين حمي وحممد الزفراف حممد و احلسن حممد :حتقيق احلاجب، ابن شافية شرح: االستربادي احلسن بن حممد الدين  رضي - 6

  .1ص، 1، ج1982بريوت،  العلمية، الكتب
  .266ص املعىن،  وظالل املعىن علي، يونس حممد حممد - 7
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 واسم ،واألمر ، واملضارع، قد تكون للحاجة كاملاضياألبنية وأحوال: "أيضااجب احلقال ابن  و

، واآللة ، وامسي الزمان واملكان، واملصدر،وافعل التفضيل ، والصفة املشبهة،الفاعل واسم املفعول
 ، واملمدود،كاملقصور:  للتوسعأو،  والوقف،واالبتداء ، والتقاء الساكنني، واجلمع،واملصغر واملنسوب

 ،واإلدغام ،واإلبدال ،واإلعالل ،كتخفيف اهلمزةلالستثقال  وقد تكون ،كاإلمالةوذي الزيادة وللمجانسة 
  ) 1 (."واحلذف

 وإعاللزيادة وصحة  وأصالة مبا حلروفها من ، الكلمةحكامأب هو العلم إذن التصريف أو فالصرف 
 وأحواهلا الكلمات أواخر على تطرأ كان علم النحو هو العلم الذي يبحث يف التغيريات اليت وإذا"، وشبه ذلك

 أبنية على تطرأن علم الصرف مبفهومه االصطالحي هو العلم الذي يبحث يف التغيريات اليت إف املتنقلة
   )2(". وصورها املختلفة من الداخل،الكلمات

فهو ، إليهلذلك نبهوا على احتياج مجيع املشتغلني باللغة العربية ،  علم الصرفأمهيةعرف القدماء   وقد
وقد ،  من تغيريأصااوما ، األصليةميزان العربية الذي نستطيع عن طريقه التعرف على بنية الكلمة وحروفها "

التعرف على موضوعاته  الصرف فيه الكثري من الغموض والصعوبة حني أن إىل بعض القدماء أشار
  ) 3(."وقضاياه

  : موضوع علم الصرف/ 2
وهناك " املتصرفة واألفعال،  العربية املتمكنةاألمساء علم الصرف يتعامل مع أنمما سبق ذكره يتضح 

  :  هي ال يدخلها التصريفأشياء
اللغة  نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم األمساءن تلك  ألإمساعيل : مثلاألعجمية األمساء -1

  .العربية
  .اإلشارة وأمساء ، املوصولةواألمساء ، العربية املبنية كالضمائراألمساء -2
  . ليس، عسى، بئس،نعممثل  اجلامدة األفعال -3

                                                
  .04، ص 1ج  ،  شرح شافية ابن احلاجب،الرضي االستربادي- 1
  .08عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، ص  - 2
  .9 حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص- 3
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  ) 1 (". املختلفةبأنواعهااحلروف  -4

                                                
  .13 املرجع نفسه، ص- 1
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شبهها من ما احلروف وواألمساء املتمكنة، أي املعربة، أباألفعال املتصرفة "يتعلق إال  فهو ال خيتص أو ال
تشتق وال   فال اختصاص أو تعلق لعلم الصرف ا، مبعىن أا ال)عسى وليس(األمساء املبنية واألفعال اجلامدة حنو

ما ما ورد من أ ،يدخلها تغيري وال تبديل قوالب ثابتة ال"ن ما عدا ذلك أل ،)*) (1 ("متثل من الفعل أي ال توزن
 مثال ليس )هذان(حقيقي، فلفظ  ارة ومجعها وتصغريها، فهو صوري التثنية بعض األمساء املوصولة وأمساء اإلش

ن التصغري يف مثل هذه فإ، )ذا وذيا وتا وتيا( بل وضع كالمها وضعا مستقال، وكذلك )هذا(فرعا للفظ 
   )2 (". التصغري، وكذلك احلروف ال يدخلها التصريف ولذلك جاء على غري قياس،ينقاس  الالكلمات
3morphology 

وقد عرفه الباحثون احملدثون تعريفات  ،علم مستقل يعرف يف الدرس اللغوي احلديث باملورفولوجيا هو
 اللغوية من خالل الوحدات الصرفية األبنية يدرس ألنه، علم يتعلق ببنية الكلمة"نه أمتقاربة تكاد جتمع على 

  ) 3 (."وقوانني تشكيلها، ووظائفها
 بنية الكلمة هي موضوع هذا العلم أنأمجعوا على وقد ،  فهو احلقل اللغوي الذي يدرس بنية الكلمة

 وعرفه روبيرت ،"يف بناء الكلمات arrangement وأنساقهادراسة املصرفات "بأنه nidaفعرفه نيدا "
Robins دراسة الوحدات الصغرى هبأنكما عرفه بعض اللغويني "دراسة البنية القواعدية للكلمات" بأنه 

   )4(." حتكمها أي دراسة بنية الكلمةاليت rules احلاملة للمعىن والقواعد
يتعامل مع الكلمة وبنيتها " بأنه ويعرف morphology ويطلق على علم الصرف باالجنليزية اسم 

 املضارع إىليله نستطيع حتو -مثال-) ذهب (فالفعل املاضي،  عناصرها الصرفيةأصغر إىلعن طريق حتليلها 

                                                
  .8 عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، ص - 1
واحلـروف ال يـصح فيهـا التـصريف وال     : "السبب يف عدم اختصاص علم الصرف باحلروف فيقول   ) املنصف(ويوضح ابن جين يف كتابه       - *

: أي ال توزن بأحرف امليزان الصريف اليت هي –صه ومه وحنومها فاحلروف ال متثّل بالفعل        : االشتقاق ألا جمهولة األصول، وإمنا هي كاألصوات حنو       
 أو هالّ وحنو ذلك لكانت مسألته حماال، وكنت    هل أو قد أو حىت     -وزن–ما مثال   : ألا ال يعرف هلا اشتقاق فلو قال لك قائل        -الفاء والعني والالم  

فأمـا  - أي بكلمة امليزان فعـل - ألنه ليس مبشتق، إال أن تنقلها إىل التسمية ا فحينئذ جيوز وزا بالفعل  -ال يوزن -إن هذا وحنوه ال ميثّل    : تقول له 
  "وهي على ما هي عليه من احلرفية فال تصرف

إن : ولو قـال قائـل    ... ملعىن كانت األلفات يف أواخر احلروف أصوال غري زوائد، وال منقلبة من واو وال ياء              وهلذا ا : "مث يستطرد ابن جين فيقول    
  "األلفات يف أواخر احلروف زوائد لكان مبطال، ألنه إمنا تعرف الزيادة من غريها باالشتقاق واحلروف ال تشتق، فال يعرف ذلك فيها

  .21، ص 2003، 1 سيبويه، معجم ودراسة، مكتبة لبنان ناشرون، ط خدجية احلديثي، أبنية الصرف يف كتاب- 2
  .29ص  ، 2007، 1دار دجلة،، األردن، طأشواق حممد النجار، داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية،  - 3
  .265 حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، ص - 4
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 شكل يوالنون كل واحد منها، والتاء، والياء، فاهلمزة ،. نذهب، تذهب، يذهب،ذهبأ: أحرف أربعةبواسطة 
 األحرفلذلك يهتم علم الصرف عند احملدثني بتلك ،  مضارعةأفعال أربعة إنتاج إىل أدى مما )ذهب(ل الفعل
   . املضارعإىل املاضي  هلا وظيفة صرفية حمددة هي حتويلأن أساس على األربعة

 إنتاج يف األساس اليت هي األلف يهتم به احملدثون من حيث النظر يف -مثال-) ذاهب (واسم الفاعل 
   )1(".الدالة على اسم الفاعل نفسه) فاعل (صيغة

ويعرض الصرف كذلك ... يبحث يف الوحدات الصرفية كالسوابق واللواحق" فالصرف عند احملدثني 
 الفعل واالسم أجناس إىلن يقسمها كأ،  حبسب وظائفهاوأنواع أجناس إىليه ويصنفها للصيغ اللغوية ف

 غري ذلك من كل ما إىل والتثنية واجلمع فراداإلومن حيث ، والتأنيث من حيث التذكري إليها ينظر أو ،واألداة
  ) 2 (."يتصل بالصيغ املفردة

 اجلملة أو خدمة العبارة إىل وتؤدي ،ائهاأجزحد  أأوبالكلمة : كل دراسة تتصل" أن وذا فهم يرون
  ) 3(." اختالف املعاين النحوية كل دراسة من هذا القبيل هي صرفإىل بعبارة بعضهم تؤدي أو

  بعض حروف اجلر مثلإن غري املتمكنة بل فاألمساء "،وعلى ذلك فال ميكن استبعاد أي صيغة لغوية
 معىن إىلبل تتغري وظيفتها  ،)ليكعليك وإ (ري وصل يف حنوعندما يلحقه ضم،  ياءإىل ألفهيتغري ) ىلعلى وإ(

 أو ، اللواحقأو فالصرف يعىن بالصيغ كما يعىن بالتغيريات فيها سواء كانت عن طريق السوابق .اسم الفعل
 وحدة أصغر بأا ويعرف الوحدة الصرفية ، للكلمةاألساسي تغري املعىن إىل اليت تؤدي ،التغيريات الداخلية فيها

  ) 4 (." املقيدأوت معىن ومنه املورفيم احلر املتصل ذا
ال بد من اتصاهلا اليت  ومنها االعتمادية ، فمنها كلمات مستقلة، تتفاوت يف استقالليتهاإذنفالكلمات 

  .  والنسبوالتأنيثجزء من الكلمة كعالقات التثنية واجلمع فهي ، بغريها

                                                
  .11،12 حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص ص- 1
   .12، ص1973كمال بشر، دراسات يف علم اللغة، دار املعارف،  - 2
   .75ص املرجع نفسه، - 3
  .44، ص1973امحد خمتار عمر، منشورات جامعة طرابلس، :  ماريو باي، أسس علم اللغة، تر- 4
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، للداللة على الزمن، نية الكلمة من حيث تصريفها املورفولوجيا يهتم بدراسة بنأويلحظ من ذلك " 
  والنونكاأللفويتحقق ذلك عن طريق اللواصق التصريفية .... واجلمع، والتثنية، فرادواإل، والتأنيث والتذكري

  )1( "...والسني لالستقبال، واهلمزة للتعدية ،)رجالن (للداللة على التثنية يف) نا(
وهو ما يعرف  ،)التصريف واالشتقاق (يف حقلني كبريين ومها) املورفولوجيا (ويبحث علم الصرف"

واملورفولوجيا  ،)inflectional morphology (يف الدراسات اللغوية احلديثة باملورفولوجيا التصريفية
ن من طبيعة املورفولوجيا تناول الناحية الشكلية التركيبية أل ،)dervational morphology (االشتقاقية

  ) 2 (".أخرىواالشتقاقية من جهة ، وعالقتها التصريفية من جهة، وازين الصرفيةوامل، لألبنية
 املقصود به هو تصريف وإمنا،  املراد بالتصريف ليس علم الصرف البحتأنوالذي يهمنا يف هذا اال 

  .  يف االستعمالأخرى إىلالبنية من حالة 
وتعني  بدراسة التشكيالت الصرفية اليت حتدد ميتعلق ببنية الكلمة ويهت" أيضاوالتصريف عند احملدثني 
 والتصريف يف اللغة العربية هو اجلانب املسؤول عن  الكلم الناجتة منها،ألشكالبشكل خاص الوظيفة النحوية 

مبعىن الكلمات ) تأكلون، يأكلون، تأكالن، يأكالن، يأكل، رجالن، رجل(: مثل  الكلماتأشكالالعالقة بني 
يف ذهن   من دالالت توحيإليهبعضها يف التركيب اللغوي على وجود ما يتفق مع ما تشري اليت يتوقف اختيار 

تلك   التصريفية هياألشكالن وهكذا فإ ،...والتوكيد، والنسبة، والزمن، والشخص، والنوع، بالعدد، املتكلم
 خطوة بأنهريف وميكن وصف التص  الكلمة اليت حتدد الوظيفة النحوية اخلاصة مبا يتولد من صوراألشكال

  )3 ( ."متهيدية للنظم
 ال يبعد عن ،ي العربيةيمفهوم التصريف يف االستخدام الشائع عند لغو "نأويبدو من هذا العرض 

 اختالف طريقة التناول والبحث يف إىلن كان مثة من خالف فمرجعه هومه عند علماء اللغة احملدثني، وإمف
   )4(."موضوعات هذا العلم

                                                
  .28 أشواق حممد النجار، داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية، ص - 1
  
  .28د النجار، داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية، ص  أشواق حمم- 2
  .29 املرجع نفسه، ص - 3
  .30 املرجع نفسه، ص - 4
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عند  morphologyرفولوجيا و حد كبري من مفهوم املإىليقترب " ف عند العرب فمفهوم علم الصر
 وظيفتها أو على الكلمة من زيادات وكذلك التحوالت اليت تغري داللتها يطرأمن حيث دراسة ما ، علماء اللغة

ء  علم الصرف كما وضعه علماأن االختالف بينهما يكمن يف أنغري ، نتيجة لدخول عناصر لغوية معينة
 اللغات اليت تشبهها مثل بعض اللغات أو العربية القدماء خيتص بتحليل النظام الصريف للغة العربية وحدها

وقد يقترب كل منهما ،  يتصل بتحليل النظام الصريف يف أي لغةإذ ،عم من ذلكرفولوجيا فهو أو املأما، السامية
  ) 1(."ن اختلفت املصطلحات واأحيانايف منهج التحليل 

الذي يتصل بصيغة الكلمة ووظيفتها كما  واإلشارةرفولوجيا كما سبقت و يف املاألساسيصطلح وامل"
 هناك تعريفات كثرية للمورفيم يف املدارس اللغوية أنوالواقع ، morphèmeيف الصرف العريب هو املورفيم 

 وظيفة أوية تدل على معىن صغر وحدة لغو أنه أأساس املورفيم على إىل تتفق مجيعا يف النظر أاغري ، احلديثة
  )2(." حنويةأوصرفية 

 هذا التحديد للمورفيم من خالل حبثهم يف مفهوم الكلمة وحماولة وضع  إىلوقد وصل علماء اللغة"
  ) 3( "...تعريف عام هلا

فو عريف علم اللغة تعريفات متقاربة نذكر منها) املورفيم (ف املصر :  
  . ةيقاعيى للبنية اإلفات هي الوحدات الصغر املصرإن "-1
  .  املصرف هو الوحدة الصغرى للتحليل القواعديإن -2
  .  املصرفات هي الوحدات القواعدية الصغرىإن -3
  .  املصرف هو الوحدة اللغوية الصغرى احلاملة للمعىنإن -4
 مبىن يبأصواتية الداللية  حيمل شبها جزئيا من الناحية األ املصرف هو املبىن اللغوي الذي الإن -5

  . آخر
  .  الذي له معىنصغراأل املصرف هو املبىن إن -6
السلسلة ...  هو بشكل سليبأو املصرف هو السلسلة الصغرى من الصيتات اليت هلا معىن إن -7

  ) 1 (."أخرى سلسلة بأية الداللية األصواتية من الناحية شبهااملتوالية الصغرى من الصيتات اليت ال حتمل 
                                                

  .87 حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص - 1
  .88 حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص - 2
  .51 املرجع نفسه، ص- 3
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 وحدة صرفية أصغرك املورفيم إن إىل وصلوا أم إال، ختالفهم الشديد حول ذلكوعلى الرغم من ا"
  ) 2(."دالة على وظيفة الكلمة

  : اآلتيةوتلخص هذه التعريفات يف النقاط 
  .  املصرفات هي الوحدات الصغرى املفيدةإن" -1
   )3 (."ن املصرفات ذات داللة قواعدية بعضها يفيد بأإن -2

                                                                                                                                                   
  . 269عىن، ص  حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل امل- 1
  .51 حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية ومعجمية، ص- 2
  . 270 حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، ص - 3
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4 
 وما فيها من ،معيار من احلروف يعرف به عدد حروف الكلمة وترتيبها"، وهو عند علماء الصرف

  .  وزوائد وحركات وسكناتأصول
قابلها بتلك  وزن كلمة من الكلمات نأردنا وإذا،  الفاء والعني والالم: هيأحرف الكلمة ثالثة وأصول

ء ـــ فاء الكلمة اهلاء ـــ عني الكلمة امليم الفا: نقول) فهم (فحني نطبق ذلك على الفعل، احلروف
  ـــ الم الكلمة

  : اآلتية األمثلةوتضبط حروف امليزان مبثل حركات الكلمة املوزونة كما يف 
  وهكذا.... قمرــ فعل، مشْس ــ فعل، حِسب ــ فعل، كرم ــ فعل، كتب ــ فعل

  ) 1(". الثالثة دون غريهااألحرفتلك وهناك تعليالت كثرية من القدماء واحملدثني الستخدام 
 الكلمات العربية ثالثة أصول نأاعترب علماء الصرف ،  كلمات اللغة العربية ثالثياأكثر" فلما كان 

 :)فعل (بأحرف أصوهلافقابل ،  منها والزائداألصل تزن كلمة لتعلم أن أردت إذا األساس وعلى هذا أحرف
فتقول ، والثالث بالالم مسويا بني امليزان واملوزون يف احلركة والسكون، عني منها يقابل بالفاء والثاين بالاألول

، سكون العنيو بكسر الفاء )فعل( )حصن(ويف ،  بفتح الفاء وسكون العني)فعل(مثال ) وقت (يف وزن كلمة
 أصوهلمان أل ،العني كذلك و بفتح الفاء)فعل( )شد( و)قام(ويف وزن ،  بفتح الفاء والعني)فعل( )كتب(ويف 

  .)قوم وشدد(
ن أل، )ملّ( و)هاب(وكذلك يف ، بفتح الفاء وكسر العني) فعل ()علم( و)فرِح(وتقول يف وزن 

، وكذلك يف طال وحب بفتح الفاء وضم العني) فعل ()كرم(و) شرف(وتقول يف وزن ،  هيِب ومللأصلهما
   )2(".)طول وحبب( أصلهمان أل

 من أكثرلكون الثالثي " الثالثي ميزانا صرفيا) ف ع ل (العرب القدماء لفظة وقد اختار الصرفيون 
ولو كان ثالثيا مل ميكن ، أكثر أو حبذف حرف إال مخاسيا مل ميكن وزن الثالثي أو لو كان رباعيا ألنه أو غريه

                                                
  .17 حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص- 1
  .11، 10 عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، ص ص- 2
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 حتديد أنري  غ، من احلذفأسهل مرتني والزيادة عندهم أومرة ) الم ( بزيادةإال اخلماسي أووزن الرباعي 
   )1(." والزيادة يف الكلمات قد خيتلف الصرفيون فيهاألصل

يزال مستمرا   للكلمة الاألصولقل عدد للحروف ي دار بني العلماء اللغويني حول أكذلك اجلدال الذ
الثي  الثناولعلهم يرون ،  الكلمةأبنية بني األقل الثالثي هو نأ":  عند القدماءاألرجح والرأييف عصرنا احلاضر 

وال ،  باملتحركإال كالمها تبدأوالعرب كما نعلم ال ، وحرف يوقف عليه، وحرف حيشى به،  بهيبدأله حرف 
 ،لساكنا به وهو املتحرك وحرف يوقف عليه وهو يبدأحرف : والثنائي حرفان" )2(،" عند الساكنإالتقف 

 واحد خوفا من نآ وتسكينه يف حادياألكذلك استثقلوا حتريك و ، النطقيةاملفاجأةفاستثقل العرب مثل هذه 
  ) 3(." التناقض النطقيإثارة

يف " الكلم أبنية أحوال هلذا قدر امليزان الصريف كمقياس وضعه املتقدمون من علماء العربية لتعرف به 
نه املقياس أي ا، وعدمه، واحلذف، والتأخري، والتقدمي، والزوائد، واألصول، والسكنات، احلركات: أمورمثانية 

ومن حيث احلالة اليت اعترت ، لذي تعرف به هيئة مبىن الكلمة من حيث عدد الصوامت والصوائت وترتيبهاا
 منقولة عنها أو، وكوا مستقرة يف مواضعها،  حمذوفةأووكوا ثابتة ،  زوائدأو أصوال من جهة كوا أصواا

دقيق ذي طابع جمرد صاحل لقياس مجيع والغرض من هذا امليزان كما هو واضح يف تعريفه هو استخدام معيار 
   )4(". اليت تعتري الكلمة القابلة للتصريفاألحوال

                                                
  .23 صامر ابن الطفيل، هدى جنهو يتشي، األبنية الصرفية يف شعر ع - 1
  .24 صهدى جنهو يتشي، األبنية الصرفية يف شعر عامر ابن الطفيل،  - 2
  .218،ص4 سيبويه، الكتاب، ج- 3
  .278 حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، ص- 4
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1 

 الفتح عثمان بن جين أبو يقول ، علم واحد عند بعضهمماابل ، كان القدماء يربطون الصرف بالنحو
 أنفس هو ملعرفة إمنافالتصريف ... آخره والتصريف يف إالتكاد جتد كتابا يف النحو  انك ال": ) هـ391ت(

.  مررت ببكر، بكرارأيت ،قام بكر:  قلتإذا ترى انك أال ، املتنقلةأحواله هو ملعرفة إمنا والنحو ،الكلم الثابتة
 كان ذلك وإذا، لكلمةومل تعرض لباقي ا،  الختالف العاملاإلعراب خالفت بني حركات حروف مناانك فإ

ن معرفة حالة الشيء أل،  مبعرفة التصريفيبدأ نأ معرفة النحو أرادفقد كان من الواجب على من ، كذلك
  ) 1 (." ملعرفة حاله املتنقلةأصال يكون أنالثابتة ينبغي 

اليت  تلك الفائدة اجلليلة رأسها على يأيتوتتضح تلك الصلة يف معاجلة بعض الظواهر اللغوية اليت " 
 كلمة من الكلمات من حيث التذكري أصلوحني تريد التعرف على ، .اإلعرابيؤديها علم الصرف حني 

مؤنث والدليل على ذلك ) ذنأ ( الصرف يف هذا اال فكلمةأبوابحد  يساعدك التصغري الذي هو أوالتأنيث
وحني تريد التعرف على امليم يف  ،أصوهلا إىل األشياء التصغري يرد إنن هناك قاعدة صرفية تقول وأ، تصغريها

 الصرف يف هذا أبوابحد أ ال يساعدك باب التكسري الذي هو أم بنية الكلمة أصل وهل هي من )فم(كلمة 
 إن الواو لذلك يقول الصرفيون أصلها نأ إذ أصليةفامليم فيها ليست  ،)أفواه( تكسريها )فم(ن كلمة ، فإاال

   )2(".هلاأصو إىل األشياءمجع التكسري يرد 
  . دراسة مستقلةإىل كثرية تدل على الصلة بني الصرف والنحو وهي حتتاج أخرى وهناك جوانب

 أرادمن الواجب على من : " قالإذ الربط بني التصريف والنحو إىل )هـ 392ت (قد فطن ابن جين و
 األبوابالنحوية تعتمد على  األبوابن لوجود العالقة بينهما لذا فإ ،)3(" مبعرفة التصريفيبدأ نأمعرفة النحو 

  . الصرفية
فقد عقد ،  الصلة اليت جتمع بني التصريف واالشتقاق والنحو واللغةأوضحولعل ابن جين هو خري من 

  : قال، ننقله هنا) املنصف (لذلك فصال يف كتابه

                                                
  .4،ص1 ابن جين، املنصف، ج- 1
  .13، 12 حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص ص- 2
  .4،ص1، املنصف، ج ابن جين- 3
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 أن  هوإمنان التصريف أل،  بني التصريف واالشتقاق نسبا قريبا واتصاال شديداأن يعلم أنوينبغي "
) جعفر (فتبين منه مثل) ضرب (إىل تأيت أنمثال ذلك ،  الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شىتإىلجتيء 
 ظرف (ومثل) ضرب (:)علم (ومثل) ضربب) (درهم (ومثل ،)ضرب (:)قمطر (ومثل) ضربب (فتقول

  )1(."؟ تصريفك الكلمة على وجوه كثريةإىل ترى أفال) ضرب(
 أنكما ، يف اللغة من التصريف قعدواالشتقاق أ، ة بني النحو واللغة يتجاذبانه التصريف وسيطأن إال" 

 والتصريف يف إالنك ال تكاد جتد كتابا يف النحو يدلك على ذلك أ،  النحو من االشتقاقإىلقرب ف أالتصري
  )2(." مشردة ال يكاد يعقد هلا بابألفاظا مير بك يف كتب النحو منه مناإواالشتقاق ، آخره

 إذانك أ ترى أال،  املتنقلةأحواله هو ملعرفة إمناوالنحو ،  الكلم الثابتةأنفس هو ملعرفة إمناالتصريف ف"
 الختالف اإلعراب خالفت بني حركات حروف إمنانك فإ) مررت ببكر( و) بكرارأيت( و)قام بكر (قلت
 أن معرفة النحو أرادن  كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على موإذاومل تعرض لباقي الكلمة؟، العامل
 هذا أن إال،  ملعرفة حاله املتنقلةأصال يكون أنن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أل،  مبعرفة التصريفيبدأ

ليكون االرتياض يف النحو ، بعد، مث جئ به، بدئ قبله مبعرفة النحو، الضرب من العلم ملا كان عويصا صعبا
   )3( ."... ومعانيه وعلى تصرف احلالغراضهأومعينا على معرفة ، موطئا للدخول فيه

   :يأيت عن ابن جين على ما ا نقلناهاليت وص النصهدل هذتو
 كتبهم آخرفهم يلحقون الصرف يف ، هناك صلة واضحة يف كتب القدماء بني النحو والصرف" -1

  .بعد انتهائهم من الدرس النحوي
يف ) بكر (فكلمة، اإلعرابأي ،  الكلماتربأواخ النحو فيتصل أما، يتصل الصرف ببنية الكلمة -2

هذا التغيري  و،وجمرورة بالباء،  مفعول بهأاومنصوبة على ،  فاعلأااجلمل الثالث السابقة وقعت مرفوعة على 
  . من موضوعات علم النحواإلعرابيةيف احلركة 

ولكن ابن  ،مبوضوعاته واإلملام متهيد ملعرفة النحو ألنه،  بالصرفنبدأ أنحني دراسة اللغة جيب  -3
دئ عويصا صعبا ب"ن الصرف ملا كان أل،  العلمية بالنحوعماهلمأ استهلوا -منذ سيبويه- القدماء أنجين يرى 

                                                
  .3،ص1ابن جين، املنصف، ج - 1
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  - 2
  .04املرجع نفسه، ص  - 3
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 ومعينا على ،طئا للدخول فيهوليكون االرتياض يف النحو م، بعد) الصرف يقصد (به يءمث جِ، قبله مبعرفة النحو
   )1(".لوعلى تصرف احلا،  ومعانيهأغراضهمعرفة 

  ).669 ت ( تقدمي النحو على الصرف يف كتب القدماء ابن عصفور االشبيليإىل أشاروقد 
  هوإذ،  يقدم علم التصريف على غريه من علوم العربيةأنوقد كان ينبغي ": وعلل ذلك بالصعوبة قال

 تكون أننبغي ي،  يتركبأنقبل ، ومعرفة الشيء يف نفسه،  من غري تركيبأنفسهامعرفة ذوات الكلم يف 
للطفه ودقته فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل آخرنه  أإال،  اليت له بعد التركيبأحوالهمة على معرفة مقد 
   )2(."وهو قد تدرب وارتاض للقياس أال،  الطالبإليهيصل  حىت ال، توطئة

2 
 هلا إنويقال ، األولشكل واللفظ يف املقام  الإىلالصيغة واالشتقاق واجلمود ثالثة جوانب ترجع " 

 نبني أنوتوجيه بنية الكلمة والتركيب عموما وقبل ) 3 (،" النحويةواألبواب ملحوظا يف الداللة على املعاين اتأثري
  . نفرق بينهما ونوضح املقصود منهانأ أوالذلك ينبغي 
املراد من بناء الكلمة ووزا " فقال زا مثل بناء الكلمة ووإياها فقد عرفها الرضي جاعال الصيغة ماأف

 وهي عدد حروفه املرتبة وحركاا املعينة وسكوا مع ، يشاركها فيها غريهاأنوصيغتها هيئتها اليت ميكن 
 وهي )دعض(على هيئة وصفه يشاركه فيها   مثال)لرج( ف، كل يف موضعهواألصليةاعتبار احلروف الزائدة 
وكذا  توح وثانيها مضموم، وأما احلرف األخري فال تعترب حركته وسكونه يف البناء،كونه على ثالثة أوهلا مف

)جلم(على بناء ض بر".)4 (  
القالب الصريف الذي " :بأا تعرف أن أيضاويف ضوء ما ذكره الدكتور متام حسان عن الصيغة ميكن 

 الصيغة أنوالصفة والفعل ومعىن هذا  وهي االسم ، اشتقاقيةأصول إىلتصاغ على قياسه الكلمات اليت ترجع 
صيغ   الواألدوات اخلوالف والظروف وأكثر املختلفة بأنواعهختص الكلمات املتصرفة واملشتقة لذا فالضمري 

  ) 5(".هلا

                                                
  .11، 10 ينظر حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص ص- 1
   .31، 30، ص ص1فخر الدين قباوة، دار املعرفة، بريوت، ج:  ابن عصفور االشبيلي، املمتع يف التصريف، حتقيق- 2
  .210، ص1998، 3ينظر متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار عامل الكتب، القاهرة، ط - 3
  .2، ص1الرضي االستربادي، شرح شافية ابن حاجب، ج - 4
  .، بتصرف133 ص،متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها - 5
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فمصطلح خيتلف مدلوله باختالف اال املستخدم فيه بني النحو  االشتقاق وعكسه اجلمود" وأما
   )1(".والصرف واللغة

 حديثه عن الصلة بني إطارصطلح التصريف عند ابن جين مفهوما خاصا حيث ذكر يف خذ مأوقد 
 الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه إىل جتيء أن التصريف هو نإ" : كما سبقت اإلشارةالتصريف واالشتقاق

  ) ...ضرب( ،)قمطر( ومثل )ضربب( فتقول )جعفر( فتبين منه مثل )ضرب( إىل تأيت أنشىت مثال ذلك 
 مث تشتق )ضرب( الضرب الذي هو املصدر فتشتق منه املاضي فتقول إىلجتيء "ن  االشتقاق فهو كأأما

فمن ها ....  هذه الكلمةأشبهوعلى هذا ما ) ضارب ( مث تقول يف اسم الفاعل)يضرب(منه املضارع فتقول 
   )2(".هنا تقاربا واشتبكا

 إليها بنية الكلمة من حيث احلاجة أحوالاول  علم التصريف عند ابن جين ومن تبعه يتنأنوهكذا جند 
 واسم ، واسم الفاعل،واألمر باالحتياج املعنوي كاملاضي واملضارع األول يف التلفظ ويسمى أو، يف فهم املعىن

 ، واملنسوب، واملصغر،واآللة ،املكان  الزمان ووأمساء ، واملصدر،فعل التفضيل وأ،املفعول والصفة املشبهة
   .الثاين باالحتياج اللفظي حنو التقاء الساكنني واالبتداء والوقفويسمى ، واجلمع

 أن رأوا ألم،  مناسبا لهرآهمساها كل باحث حسبما ، أقسام عدة إىل ينقسم إطالقهواالشتقاق على  "
 أن ماوإ، مع ترتيب احلروف فيهما،  يكون يف اللفظ واملعىن مجيعاأن إما عنه واملأخوذ املأخوذالتناسب بني 

 أومن خمرج واحد   حروفهما من نوع واحد وباقيهاأكثرويكون مع ذلك ، يكون ذلك يف املعىن وحده
   )3(."خمرجني متقاربني

ذلك اللتبست معاين  ولوال،  اليت حتدد معناهااألساسية وزا عنصر من العناصر أووصيغة الكلمة "
 وبني ،)وكتابة، ومكتوب، كاتب (ق بنيفالصيغة هي اليت تقيم الفرو،  املشتقة من مادة واحدةاأللفاظ

معىن الفاعلية فيما كان على وزن ، كتحديد، فهي اليت ختصص املعىن وحتدده) وشركة، واشتراك، شريك(
 اسم أوزانومعىن املفعولية يف ، اخل... )افتعل( من )مفتعل( أو، )افعل( من )مفعل( أو،  من الثالثي)فاعل(

  ) 4("....ستغفر واسترحما ك)علاستف( معىن الطلب يف أو، املفعول

                                                
  .32، ص 1962، 2لشباب، القاهرة، ط ينظر عبد اهللا درويش، دراسات يف علم الصرف، مكتبة ا- 1
  .03، ص 1 ابن جين، املنصف ج- 2
  .247خدجية احلديثي، أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، ص - 3
  .35ص،  1989 اجلزائر،، للكتاب الوطنية املؤسسة، اجلاهلية العشرة املعلقات يفزبدة بن عزوز، دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية،  - 4
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نستطيع احلديث عن االشتقاق  ال":  فيقولوأمهيتهاحد الباحثني احملدثني طبيعة هذه العالقة  ويوضح أ
ن االشتقاق ال يتم دون  أل،واألوزان الصريف دون التعرض لعالقته بالصيغ أويف العربية وخاصة االشتقاق العام 

 ما حللناها من ناحية البنية تشتمل على ثالثة إذامة العربية يف احلقيقة فالكل )1( ،"قوالب تصاغ من اجلذور
  : عناصر رئيسية وهي

فس الوقت للداللة  وترمز يف ن، وهو يتكون من ثالثة حروف صامتةاألصلية املادة أواجلذر  "-1
  .  للمادةاألصلية

  .اللة الوظيفية هلا يعطي الدوالذي ، الوزن وهو القالب الذي تصب فيه الكلمةأوالصيغة  -2
  ) 2(." وهو داللة الكلمةاألخري العنصر إىل من وجود هذين العنصرين السابقني نصل -3

 مع أكثر أوخذ كلمة من كلمة االشتقاق أ": ومن القدماء الذين عرفوا االشتقاق ابن دريد فيقول
   )3(."تناسب بينهما يف اللفظ واملعىن

 منها ما يقبل التشقيق والتنويع بالزيادة والنقصان األلفاظ" نأ ومن املتعارف عليه لدى علماء العربية
 إىلوقد تنبه العلماء العرب ، تبعا للدالالت املتوخاة منه، وال يتحول عن بنيته، هو جامد ال يتحلحل ومنها ما

تقاق  حصل بني التصريف واالشأنفكان ، واهليأة والفرع واجلوهر األصلهذه الديناميكية واستغلوها ملعرفة 
 وقل يف االشتقاق الذي هو ، يف التصريف الذي هو قسيم النحوالتأليفتداخل ملا بينهما من نسب متني فكثر 

   )4(."قعد يف اللغةأ
 التصريف أنقعد يف اللغة كما االشتقاق أ و، التصريف وسيطة بني النحو واللغةإن" : فيقول ابن جين

  )5(." النحو من االشتقاق إىلقرب أ

 أن وما يفرق بينهما ، بني التصريف واالشتقاق نسبا قريبا واتصاال شديداأن يعلم أننبغي وي"ويقول 
   )6(." واالشتقاق خيتص مبا فعلته العرب من ذلك،الصرف عام ملا فعلته العرب وملا حيدثه الناس بالقياس

                                                
 ، 2006، القـاهرة،    1 املقصود حممد عبد املقصود، االشتقاق الصريف وتطوره عند النحويني واألصوليني، مكتبة الثقافـة الدينيـة، ط                 عبد .- 1
  .50ص
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
  .26، ص1ج، 1958عبد السالم حممد هارون، مطبعة السنة احملمدية، ط : أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، االشتقاق، تح - 3
  .44، 43، ص ص2006 سامل علوي، شجاعة العربية أحباث ودروس يف فقه اللغة، دار اآلفاق، اجلزائر، - 4
  .3، ص1 ابن جين، املنصف، ج- 5
  .4، 3، ص ص1 املرجع نفسه، ج- 6

Université Sétif2



تعانق الصرف والداللة ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاألول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 
  في السياق

 

24  

3) 1(: 
 من االشتقاق ذكرها القدماء أنواع جندها يف  وجتديد الدالالت ومنوهااأللفاظهذه الوسيلة يف خلق "و 

 االشتقاق دورانا يف أنواع أكثر وهو ، االشتقاق العامأو صغراألاالشتقاق : واحملدثون من علماء العربية وهي
   .)2(" علماء اللغة القدماءأكثر وحيتج به لدى ،اللغة العربية

ومها ، وإبداهلاعلى تقليب احلروف  أساساوهذان نوعان يقومان ، واألكربمث االشتقاق الكبري "
  . )3(" حد كبريإىلمتداخالن 
4 
ن التصريف هو ميزان هلذه ، فإتوكيد لفظ من لفظ أوخذ كلمة من كلمة  كان االشتقاق هو أإذا 

  وزا عنصر من عناصرهاأو صيغة الكلمة أنذلك ، ودليل الباحث يف موضوع االشتقاق، الكلمات املشتقة
 نزيل االلتباس والغموض أنوبفضل صيغة الكلمة نستطيع ، كما ذكرنا، ومدلوهلا، اليت حتدد معناها، األساسية

...  هي اليت تقيم الفروق بني كاتب ومكتوب ومكاتبةإذافالصيغة ،  املشتقة من مادة واحدةاأللفاظبني معاين 
نه بالتصريف يعرف االشتقاق قال كما أ )4(،"وليةفهي اليت ختصص املعىن وحتدده كتحديد معىن الفاعلية واملفع"

 ميزان العربية وبه تعرف ألنه،  اللغة العربيةأهل مجيع إليهعين التصريف حيتاج أوهذا القبيل من العلم " :ابن جين
   )5(". بهإال معرفة االشتقاق إىل وال يوصل ، من كالم العرب من الزوائد الداخلة عليهاألصول

 األوزان وسبيال للتفريق بني ، معرفة الوزن والبناءإىل االشتقاقي طريقا ألصلامعرفة "وقد تكون 
 ،فعالة (إذنفوزما  ،) وجاع،منع (فهما من ،) ااعة،املناعة (: يف احلقيقة خمتلفة مثلأااملتشاة مع 

   )6(".)فعائل ومفاعل (ووزما)  وصوب،مدح (من) واملدائح واملصائب (،)ومفعلة
 أصلهاوتوليد الكلمة من ،  بناءأو مادة اشتقاقية ووزنا أو أصال لكل كلمة أننا يتجلى لنا ومما ذكر

وبني االشتقاق والتصريف عالقة ،  خمتلفة يسمى تصريفاأوزانوتقليبها يف ،  من مادا يسمى اشتقاقاوأخذها

                                                
  .31، 29للدكتور زبدة بن عزوز، ص ص) دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية( ينظر أقسام االشتقاق يف - 1
  .347، 346، ص ص1، ج3السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط جالل الدين - 2
  .69 حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية ومعجمية، ص- 3
  .133، ص1995، 6 فرحات عياش، االشتقاق ودوره يف منو اللغة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ط- 4
  .3، 2، ص ص1 ابن جين، املنصف، ج- 5
  .134فرحات عياش، االشتقاق ودوره يف منو اللغة، ص - 6
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التصريف بعيدا عن  يفهم االشتقاق بعيدا عن التصريف وأنوثيقة وتشابك وتالحم وال يستطيع الدارس 
   )1(.االشتقاق

والعربية يف ذلك تسري على ج مطرد يف توليد وخلق الكلمات اجلديدة وهو ما يعرف عند علماء 
 وهيئة أصلية مع اتفاقهما معىن ومادة أخرىخذ صيغة من هو أ" وقد عرفوه بقوهلم ،العربية باسم االشتقاق

معىن   يف مجيع الكلمات املشتقةأنونالحظ . )2 ("دة مفيدة بزيااألصلتركيب هلا ليدل بالثانية على معىن 
  . املشتقاتإليه للجذر والذي تعود األصليمشتركا هو عادة املدلول 

  : من وجود ثالثة عناصر رئيسية تتوافر يف املشتقات وهي"والبد لصحة االشتقاق 
   .االشتراك يف عدد احلروف وهو يف الكلمات العربية ثالثة حروف غالبا -1
   . تكون هذه احلروف مرتبة ترتيبا واحدا يف بنية الكلمات املشتقةأن -2
  )3(". يكون بني هذه الكلمات قدر مشترك من الداللةأن -3

 هذه الطريقة يف ختليق الكلمات وتولدها بعضها من بعض جتعل من اللغة جسما حيا أن هومما الشك في
 عن عدد ضخم من الكلمات املفككة املنعزلة اضحة تغين قوية وبأواصر ويتصل بعضها ببعض ،أجزاؤهتتوالد 

   .لو مل يكن االشتقاق على هذه الصورة يربط بينها
 أصالةن كبري يف حتديد أش" كان لوجود االشتقاق يف العربية على هذه الصورة أخرىومن ناحية 

بقى غالبا يف معزل عن سلسلة ن الكلمة الدخيلة يف العربية ت من الدخيل ألاألصيلالكلمات فيها وسبيال ملعرفة 
 يلحقه أن وال من ناحية الداللة ميكن ، ال من ناحية البنيةأصالجند هلا  املشتقات املتجانسة املترابطة حيث ال

  ).")4ا
 يسمع الرجل اللفظة أن،  منفعة االشتقاق لصاحبهإن" :)هـ 911 ت (ويف ذلك يقول السيوطي

  )5(." وهذا تثبيت للغة،نس ا وزال استيحاشه منهاهلا أ االشتقاق قابال رأى فإذا ،فيشك فيها

                                                
  .134فرحات عياش، االشتقاق ودوره يف منو اللغة، ص  - 1
  .346، ص1 السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ج جالل الدين- 2
  .68ية، ص حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية ومعجم- 3
  .69 املرجع نفسه، ص- 4
  .346، ص1 السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ج جالل الدين- 5
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تزال حية ومستمرة حىت اليوم يف خلق   اليت الاألساسيةومن مثة يعد االشتقاق ذه الصورة هو الطريقة 
وهو املراد حني تطلق ، للغة العربية  منذ العصور اليت اكتملت فيها تلك الوسيلة،كلمات جديدة يف العربية

  . وغريهاألكرب مثل االشتقاق أخرىيزا له عن أنواع يقاق متكلمة االشت
ن الكلمة ، وذلك ألالعوامل اللغوية اليت منت ا اللغة العربية وتكاثرت مفرداا" فكان االشتقاق من 

وهي اسم يدل على ) فهم ( مثال كلمةولنأخذ.  حنو عشر كلماتاألحيانالواحدة قد يتولد منها يف بعض 
يقع فيه هذا   ما تولد منها حني أريد بيان الزمن الذي وقع أوإىلمث ننظر ،  مصدرأا احلدث وحده أعين

متولدة منها أيضا حني أريد الداللة بيان الزمن على من وقع منه أو عليه ، ومفهوم، فاهم: األمساءوان ، احلدث
وجود معناها يف مجيعها ) فهم ( متولدة من كلمةاألفعال وتلك األمساء هذه أنوالذي يدل على ، هذا احلدث

  .أيضا يف مجيعها األصليةووجود أحرفها 
وذه املناسبة  ،)اللفظ ( يكون بني املشتق واملشتق منه مناسبة يف املعىن ومناسبة يف املبىنأن البد إذن 

   )1(." منه الفروعأخذت الذي األصلميكن معرفة 
واملشتق ، األصليةاملعىن واحتاد يف احلروف هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما يف " فاالشتقاق 

اسم : وهي، أمساء  الثالثة وسبعةاألفعالويشتق منه ، وهو املصدر، غري منه هو االسم الدال على معىن ال
ن كان هناك وإ" )2(،"اآللةاسم ، اسم املكان، اسم الزمان، اسم التفضيل، الصفة املشبهة، اسم املفعول، الفاعل

 االشتقاق كما عرفه القدماء هو أننه يوجد فرق ظاهر حيث أ إال، االشتقاق ولصرفارتباط عضوي بني ا
أما الصرف فهو حيدد بنيتها ،  الثالثةاألصول وهي، األساسيةأخذ كلمة من أخرى مع االشتراك يف املواد 

   )3(."وهيأا
 أو الصرف حيدد ألبنيةاوحبث ، األصلي) معناها( واألساسية) مادا (أوفاالشتقاق حيدد الكلمة " اإذً

 القدمي داال على الصلة األصلولذلك كان االشتقاق كاشفا عن ، شكلها أو بناءها الذي يكسبها معىن زائدا
   )4(."األشكالولو تفرقت املعاين واختلفت ، األصلوكان االشتراك يف املادة دليال على وحدة ، والنسب

                                                
  .17زبدة بن عزوز، دراسة املشتقات العربية وأثارها البالغية، ص - 1
  .18، 17 املرجع نفسه، ص ص- 2
   .18ص املرجع نفسه، - 3
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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 أومتكن من التعبري عن خمتلف املعاين تعبريا دقيقا  يف اللغة صيغا صرفية متنوعة أنومن هنا نالحظ  
خمتلفة   ما تفيده من دقائقوإدراك،  هذه الصيغ ومعرفة املستعمل منهاإىل ينتبه أنفينبغي للمتكلم ، موجزا

  .  املقامأو بتغري السياق أيضاوالصيغة الواحدة قد يتغري معناها ،  املقامأوباختالف السياق 
مبثابة قوالب تصاغ فيها ،  بالنسبة للمفاهيم العامة املعرب عنها يف العربية باملوادواألوزانوهذه الصيغ "
 األبنيةيف قالب من قوالب ) ق ط ع (مادة  وضعتفإذا، واملفاهيم العامة، ا املعاين كلية  وحتدداأللفاظ
القطعآلةا على  منها لفظأخرجتفقد ، )مقطع(فقلت  ،)مفعل (ن جعلتها على بناءغتها على مقداره كأوص  ،
 )مفاعلة(على وزن ) قاطعةم (ن قلتإو، دللت على مكان القطع فقد، )مفعل(على وزن ) عمقطَ (ن قلتوإ

   )1(". مجاعتنيأوفقد دللت على قطع الصلة بني اثنني 
ذلك ، ووجود هذه القوالب الفكرية العامة يف اللغة العربية توفر على املتكلم واملتعلم كثريا من اجلهد"

 أنوميكن ، واآللية الفعل أو يف عامل الفكر معاين عامة كلية كالفاعلية واملفعولية واملكانية والزمانية واحلدث أن
  ) 2(." مجيع املعاين اجلزئية والتفصيليةإليهان ترد وأ،  القوالب الفكريةأوتزداد هذه املعاين الكلية 

ظاهرة لغوية " مما تدل عليه الصيغ ، واملكانية وغريهافهذه املعاين العامة كالفاعلية واملفعولية والزمانية 
وهذا املفهوم لالقتصاد اللغوي هو الذي جعل العرب يقللون يف ،  عن املراداإلفصاحتسهل اختصار القول مع 

   )3(."كالمهم ما يستثقلون ويكثرون ما يستخفون
 واملرة واآللةلزمان واملكان  اأمساءوهي أخرى  يف الصرف فيتسع مفهوم االشتقاق ليشمل مشتقات وأما

 يف معناها العام ويف نوع حروفها أخرى اشتراك كلمة مع يعين" يف الصرف ألنه وذلك ،واهليئة وما شاها
 ،صغرواألهو ما يسمى باالشتقاق الصغري   وهذا،األصلي على املعىن إفادةها مع زيادة تتبر وعددها واألصلية

 ، جنعله مبعىن عام جيمع بني مفهومه فيهما معاأنلالشتقاق يف الصرف والنحو املعاين املناسبة  أكثرورمبا يكون 
 أو ، خمتلفة للداللة على الذات واحلدثأبنية على األصل معني وتصرف هذا أصلخذ كلمة من إنه أفنقول 

 وبناء على هذا تكون املشتقات نوعني صفات وغري ، الفعلاألخرياحلدث والزمن ونقصد ذا القيد 
  )4(".صفات

                                                
  .35، صه املرجع نفس- 1
  .35ص زبدة بن عزوز، دراسة املشتقات العربية وأثارها البالغية، - 2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
  .334، ص2ينظر الرضي االستربادي، شرح شافية ابن حاجب ، ج - 4
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 نعرف اجلمود يف االسم من أن ونستطيع ، متعلق بالفعلماإو متعلق باالسم إما فهو اجلمود وأما 
 واقتصاره على داللة واحدة ،عدم جميء االسم على صيغة من صيغ املشتقات" بأنهوجهة نظر القدماء خاصة 

 : الكلم التاليةأنواعوجد يف  اجلمود يأن وهذا يعين ، احلدث وجترده من الداللة على الصفةأوهي الذات 
 أخرى ولكن يف معان ،الكلمات اليت تتصرف اشتقاقيا مطلقا كالضمائر والكلمات القابلة للتصرف االشتقاقي

 ، للمشتقاتأصل من وجهة نظر خاصة أايف الكلمات اليت يفترض أيضا  كما يوجد ،)رجل وحجر( :مثل
مود يف الفعل فهو عدم تغري بناء الفعل ولزومه شكال  اجلوأما ،)ضرب وخروج(ونعين بذلك املصادر حنو 

   )1 (".واحدا
 
 

) 2 ( 
 morphème ما دام املصطلح الذي يتصل بصيغة الكلمة ووظيفتها هو املورفيم

 يف ألوىلاواملرحلة ، املكونة هلا مث تصنيف هذه العناصر  عناصرهاإىلن الباحث حياول تقسيم الكلمة فإ
املكونة  حيث يتعرف الباحث على الفونيمات، على املستوى الصويت والفونولوجي، هذا التقسيم تكون

 املرحلة أما يف التعرف على حدودها،  بعضهاأوكلها ، األخرىويستهدي ببعض املالمح الصوتية ، للكلمة
وهو ما يسميه ، ية ومعانيها الوظيفيةفيسعى فيها للتعرف على املباين الصرف، وهي اليت حنن بصددها، الثانية

 إىلوقد قسموا هذه املورفيمات كما سبق ذكره،  املورفولوجي morphologyعلماء اللغة احملدثون باسم 
  : نوعني

أي الذي ميكن استعماله ) free morphème املورفيم احلر ( عليه اسموأطلقوا: األولالنوع "
  .اخل....  كبري، قام، رمي،رجل: يف اللغة العربيةمثال ذلك ، حبرية كوحدة مستقلة يف اللغة

                                                
  .114، 115، ص ص2002قاهرة، عبد السالم السيد حامد، الشكل والداللة دراسة حنوية للفظ واملعىن، دار غريب للطباعة والنشر، ال - 1
الصيغة والوزن واملبىن يستخدم كل مصطلح من هذه املصطلحات مبفهوم خاص حيث ختتص الصيغة مبا له داللة تصريفية، يف حني أن الـوزن          - 2

 الوزن ال يدل على معـىن  أعم ألنه يشمل كل كلمة قابلة للتصريف، وعلى سبيل املثال فإن كلمة جعفر هلا وزن هو فعلل وليس هلا صيغة، ألن هذا         
تصريفي معني، وهكذا ميكن القول إن الصيغة أخص من الوزن فكل صيغة وزن وليس كل وزن صيغة، أما الفرق بني الصيغة واملبىن فهو أن الصيغة                    

املاضي واملضارع  (األفعال  : لعربيةوالصيغ كثرية يف اللغة ا    ... باإلضافة إىل ما تقدم من اإلشارة إىل داللتها التصريفية وزن يبني الصوائت املخصوصة            
اسم الفاعل، اسم املفعول، الصفة املشبهة، وأمثلة املبالغة، واسم التفضيل، وأمساء الزمان واملكان، واسم اهليئة واسـم املـرة،                   : (، املشتقات )واألمر

  .278 ، ينظر حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، ص...)وصيغ التصغري
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 الذي ال ميكن استخدامه  أي)bound morphème املورفيم املقيد( عليه اسم وأطلقوا: النوع الثاين
 هذا النوع يف اللغة أمثلةومن ، املقيدةأو   احلرةتفيمااملورسواء من ، آخر يتصل مبورفيم أنبل جيب ، منفردا

  : العربية جند
   .)مسلمات ( كما يف كلمةاإلناث والتاء للداللة على معىن مجع أللفا -1
   .)مسلمون (كما يف كلمة، للداللة على معىن اجلمع والتذكري، الواو والنون -2
   .)مسلمة ( كما يف كلمةالتأنيثالتاء املربوطة للداللة على معىن  -3
   .)مسلمان (كما يف كلمة،  والنون للداللة على معىن التثنيةاأللف -4

   )1(".وغري ذلك من هذا النوع الكثري يف اللغة العربية
 dervational morphèmesاالشتقاقيةوتسمى املورفيمات ، ويدخل يف االشتقاق: األول النوع"

لكي ،  وتغيرياتإضافاتوجند مثاال هلذا النوع من املورفيمات فيما يطرأ على الفعل ارد يف اللغة العربية من 
وكذلك لكي ،  من علم)علّم(و،  من فجر)انفجر(و، من قتل) تقاتل( املزيدة مثلباألفعال ما نسميه حنصل على

الكلمة بوظائف  ذلك مما مييز وغري، وقاتل ومقتول من قتل، حنصل على املشتقات ككاتب ومكتوب من كتب
 préfixes السوابق كذلك يعطينا هذا النوع سواء عن طريق، كما سنرى فيما بعد، ودالالت صرفية وحنوية

  ) 2( ." عددا من الكلمات املشتقةinfixes الدواخل أم suffixes اللواحق أم
، إعرابيةهلا موقع ووظيفة ،  الكلماتكأنواع واألمساء والصفات األفعال على يطرأوهو : النوع الثاين"

املورفيمات ، فيمات املقيدةاملور، سمى هذا النوع من املورفيمات املقيدةوي،  باحلركات واحلروفاإلعرابمثل 
 من رفع ونصب وجر اإلعرابومتثلها يف اللغة العربية حركات  inflecting morphèmes اإلعرابية
   )3(." متصلة بوظيفة الكلمة النحوية اتصاال وثيقاأاأي ، وجزم

  . وسنفصل القول يف مبحث الداللة الصرفية حول وظائف البىن الصرفية

                                                
  .240، 239، ويراجع حممود السعران، علم اللغة، ص53 الكلمة دراسة لغوية معجمية، ص حلمي خليل، - 1
  .54 حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، ص  - 2
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
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1 
  جريو كما يقول بيريأو،  علم الداللة هو مستوى من مستويات الدرس اللغوي يقوم بدراسة املعىنإن 

فالغمامة عالمة : ن توحي ا واملفهوم واحلدث بعالمة قابلة ألهي القضية اليت يتم خالهلا ربط الشيء والكائن"
وكلمة حصان عالمة االنتماء ، ونباح الكلب عالمة غضبه، ب احلاجب عالمة االرتباك والغضبوتقطي، املطر
   )1 (." فصيلة احليوانإىل

 نظرية املعاين وهذا منذ أو علم بأاالداللة تعرف ": goerge mounin  كما يقول جورج مونانأو
  .")brial(بريال 

فهو يعد مستوى من مستويات الدرس اللساين  ، كان علم الداللة هو قمة الدراسات اللغويةوإذا
   )2(." والتراكيباألصواتن نه يف ذلك شأ مؤخرا شأإالاحلديث الذي مل يظهر 

وجتاوز العلماء ،  التعبريأوويطلق كذلك على داللة اجلملة ، علم الداللة على بيان معىن الكلمة" ويطلق 
عالقات املتشاة بني التعبري واحملتوى فيما عرف بعلم ويصف ال،  معىن النص كله شرحا وتفسرياإىلبه اجلملة 

 وحدة داللية حاملة أصغرلقد توسع جمال اهتمام علم الداللة فشمل دراسة ،  علم داللة النصأوالداللة النصي 
   )3(."وداللة النصوص، ودراسة داللة اجلمل، املعىن

                                                
  .15، ص 1986، 1 بيري جريو، علم الداللة، ترمجة انطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بريوت، لبنان، ط- 1
  .8، ص 1985باملر، علم الداللة، ترمجة جميد املاشطة، اجلامعة املستنصرية، بغداد،  - 2
، 1 حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة دراسة يف الداللة الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية، دار النـشر للجامعـات، ط               - 3

  .61، ص2005
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2 
 اتصال أدوات وذلك بوصفها ، علميةأسس عامة دراسة قائمة على علم يقوم بدراسة الرموز بصفة"نه إ

ن موضوع علم الداللة هو كل ما  حاملة للمعاين فإاألمور كانت هذه وإذا، أغراضهيستعملها الفرد للتعبري عن 
   )1(". غري لغويأم لغويا أكان الرمز سواء أو، يقوم بدور العالمة

،  غري لغويأم لغويا أكان الرمز سواء أوما يقوم بدور العالمة فهو يبحث يف كل "جمال علم الداللة  أما
أي يبحث يف العالمة اللغوية دون ) 2(،"نه يركز بصورة خاصة على املعىن اللغوي يف جمال الدراسة اللغوية أإال

  . سواها
 إىل األصوات واهلدف من الدراسة اللغوية هو الوقوف على املعىن يف مجيع املستويات اللغوية من 

وذلك من خالل ما ينتجه املتكلم من ،  مالبسات املقام االجتماعية والثقافيةإىل باإلضافة ، التركيبإىلالصرف 
  . كالم

3 
ومن تلك الكلمات ،  تتكون الكلماتاألصواتومن تلك ، أصوات اللغة تتكون من أنمن املعروف  

 فروع يهتم كل منها بدراسة جانب إىللذلك تفرع علم اللغة ،  معىن مفيد تدل علىأنتتكون اجلمل اليت البد 
   .)علم الداللة( و)علم النحو( و)علم الصرف( و)األصواتعلم  (فهناك، من اللغة

يرتبط التمفصل ( و قادرة على التحليلأا إذوالسمة املائزة للغة العربية هي االنبناء والتمفصل "
articulationماوإ مقاطع إىل تقسيما فرعيا للسلسلة الكالمية املتتابعة إماويعين التمفصل  ،) بقضية البنية 

وتتسم اللغة البشرية ذه الظاهرة دون غريها من وسائل ،  وحدات دالةإىلتقسيما فرعيا لسلسلة الدالالت 
   )3(."االتصال

لتحليل اللغوي وهي  مستويات لأربعةوهناك " مستويات إىلوميكن حتليل اللغات على وفق تقسيمها 
  : اآليتعلى النحو 
  .semantic املستوى الداليل -

                                                
  .29، ص 2003، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ةيف الصيغة االفرادي صفية املطهري، الداللة اإلحيائية - 1
  .6، ص1994نور اهلدى لوشن، دار الفاضل، دمشق، : كلود جرمانورميون لوبالن، علم الداللة، تر - 2
  .22أشواق حممد النجار، داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية، ص  - 3
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   .syntaxeاملستوى النحوي  -
 .morphèmes) الوحدات الصرفية (املستوى الصريف املورفيمات -

  .morpho phonème) املورفالفونيمات الوحدات الصرفية (املستوى الصويت الصريف -

   )1( ".phonèmes) ات الصوتيةالفونيمات الوحد (املستوى الصويت -
  . وكل مستوى من هذه املستويات له وحدات لغوية خاصة به كما سيتبني

:  مستويات أربعة دراسة اللغة كما جرى عليه العرف تتدرج يف          أنمجع الباحثون احملدثون على     فقد أ "
) syntaxe (واملـستوى التـركييب   ) morphology( واملستوى الصريف ) phonology (املستوى الصويت 
   )semantic(.")2 (واملستوى الداليل

نه ال توجد حدود فاصلة بني هذه أد رأى العلماء وهذه املستويات األربعة يرتبط بعضها ببعض، وق"
املستويات، فال ميكن استبعاد مستوى منها فأصوات اللغة تتأثر بالصيغ، والصيغ تتأثر هي األخرى باألصوات، 

صواتا، والصوت والصيغة كالمها  أى عناصر صوتية، وليست الوحدات الصرفية إالفالتغريات الصرفية تقوم عل
   )3 (".يتأثر باملعىن

ن املستويات اللغوية أل"،  اخلاصة يف بنية اللغة والسيما الداللةأمهيته ولكل مستوى من هذه املستويات 
 الشكلي املنضوية حتت نظام يعرف الذي هو نتيجة طبيعية لعملية التناسق) الفهم (لتأديةتتآزر فيما بينها 

ميكن دراسة وصف اللغة انطالقا من الداللة الصوتية والصرفية والنحوية بوساطة : أخرى وبعبارة ،بالتركيب
: اليت تنقسم على قسمني  الداللة املركزيةأو تعرف هذه الدالالت بالداللة التعبريية إذ، وحدات لغوية خاصة

منهما : فاألوىل، وهي تشمل الداللتني الصرفية والنحوية ،)grammatical (ية بالداللة القواعداألوىلتعرف 
والثانية  ، الصرفية وتسمى هذه الداللة بالداللة التصريفيةواألبنيةية الكلمة واليت تفهم من اللواصق، تتعلق ببن

 هذه الداللة بالداللة ى وتسم، واليت تفهم من املكونات اللغوية عن طريق القرائن النحوية،تتعلق ببنية اجلملة
  )4(".التركيبية

                                                
  .23، 22 اللواصق التصريفية يف اللغة العربية، ص ص أشواق حممد النجار، داللة- 1
  .24 املرجع نفسه، ص- 2
  .15ص حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، - 3
  .24 أشواق حممد النجار، داللة اللواصق التصريفية، ص - 4
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فاحمللل ،  اللغة نظام معقد جداأنومبا "،  حتليل هذه املستويات اللغويةإىلفتحتاج عملية التحليل اللغوي 
 احمللل أنوهذا يعين  مث املورفيمي....الذي يتضمن قوانني ال ختلو من الصعوبة،  باملستوى الفونيمييبدأاللغوي 

 النظام النحوي إىل الصرفية وبذلك ميكنه التوطئة للدخول األنظمةملورفيمي يستطيع كشف مبوجب التحليل ا
علماء علوم اللغة يف تصانيف بعض  وهلذا جند، فبحث املعىن يف كل فروع علم اللغة ،التركييب للغة اليت حيلل

لذي يبحث صيغ وهو ا ،lexical morphology"علم الصرف القاموسي": فروعا ترتبط بعلم الداللة مثل
 ووظيفة ،وتبحث الداللة فيه معاين صيغ الكلمات، وطرق اشتقاقها وتوظيفها يف التراكيب، الكلمات ومعانيها

 lexical semantics) علم الداللة القاموسي (ويقوم،  يف داللة الكلمةوأثرهاالسوابق واللواحق والدواخل 
وهلا ، والكلمة يف التركيب هلا داللة سياقية وحنوية، يب هذا التركأجزاءومعىن ، بالتمييز بني معىن التركيب

واملعاين اازية اليت دخلت ،  املعىن الذي وضع له اللفظبأصلكذلك معىن معجمي مستقل عن التركيب يرتبط 
  ) 1(."عليه

 مستويات اللغة ختضع لكيان واحد ال أن وهذه التداخالت بني هذه الفروع يف الدرس اللغوي تؤكد 
وليست من صنع اللغة اليت تعد بناء واحدا ، ن هذه التقسيمات من صنع العلماءأو، لفصل بني حمتوياتهميكن ا

  . متماسكا
  ملستويات التحليل اللغوي)ماريو باي(وقد اشتهر من بني هذه املناهج التحليلية التقسيم الذي وضعه 

 أربعةتندرج يف ،  تارخيياأووصفيا  دراسة اللغة على ما جرى عليه العرف سواء كان املنهج أن رأىفقد 
 وهذه املستويات تشكل بناء -ن كانت احلدود بينها غري واضحة متاما على حنو دقيقوإ-مستويات املذكورة

   :اللغة العام وحتصل على
  : الداللة الصوتية/ أ"
 كقطف آخروذلك مثل وضع صوت مكان صوت ،  بالغ يف حتديد املعىنتأثري للجانب الصويت أن إذ
وهلذا نلمس حتديدا للداللة الصوتية من خالل ،  بينما يكون القطش للحشائشلألزهارفالقطف يكون ، وقطش

 الفاء والشني ومثله التنغيم الذي حيدد درجة نأفكال الفعلني يدالن على القطع غري ، صويت الفاء والشني

                                                
  .15 حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص- 1
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ة موسيقية يف الكالم حتدد معاين الصوت وفق عدد الذبذبات الناجتة عن الوتريني الصوتيني اليت حتدث نغم
   )1(."منها االستفهام مثال، خمتلفة ومتنوعة بتنوعها

 أو األصوات وهو ما تدل به الكلمة على بعض ، مباشرتأثري-أ:  قسمنيإىل الصويت التأثريوينقسم "
 صليل السيوف : مثلprimary onomatopeia ويسمى ،الضجيج الذي حياكيه التركيب الصويت لالسم

  .واء القط وخرير املياهوم
للكسرة   القيمة الرمزية:ثلم  secondary onomatopoeia  ب غري مباشر ومسيوتأثري -ب

  )2(". الصغريةاألشياء أو الناس بالصغر أذهاناليت ترتبط يف ) i (ويقابلها يف االجنليزية
ادة خاما  اللغة من ناحية طبيعتها الصوتية مأصوات )phonology( "األصواتمستوى ويدرس 

 -  مهم يف الداللةواألخري- والتراكيباألبنية يف األصواتويدرس وظيفة بعض ، تدخل يف تشكيل بنية لفظية
وظيفة الصوت اللغوي يف  وهو دراسة ،)phonology( األصواتويدخل هذا حتتما يعرف بعلم وظائف 

 مقاطع صوتية وصفات إىلالكلمة ومن ناحية تقسيم  الكالم عن طريق زيادة يف الكلمة مثل العناصر الصرفية
وكل العناصر ، وما ينتج عن ذلك من نرب وتنغيم ووقفات وطبقة الصوت،  صوتياأدائه عن طريق أوكل مقطع 

 )3 (."الصوتية اليت تشارك يف الداللة وتؤثر يف املتلقي

  : الداللة الصرفية/ ب
ن ، فإكأكرم )فعلأ( وذلك مثل صيغة ،ا هذه الداللة مرتبطة ببنية الكلمة وصيغتها اليت حتدد معناهإن 

 ومثل ،ةاالفرادي يف الصيغة األصلية اليت تدل على تغيري الداللة )فعلأ( يتحدد من خالل صيغتها )أكرم(معىن 
  . هذا كثري يف اللغة العربية

، وسط، بداية، موقعيات لكن البناء االفرادي له ثالث، فالداللة الصرفية تطلق غالبا على عني الصيغة"
  .وصفية، ذاتية، حديثة: أنواع ةفرادياالوالصيغة ، منتهى

رم كُ(فالضم يدل على الثبات مثل ، )فعل، فعل، فعل(والداللة احلديثة تكمن يف وسطها غالبا 
ب(والكسر يدل على الزوال مثل ، )رفوشومثله كذلك يف املشتقات يف امسي  ،.والفتح حياد، )فرِح وغض

ومنها املنقلبات يف ،).برخمكرِم ومكرم وخمبِر وم(:  ويف وسط املشتقات يف مثل) فعلةفعلة(املرة واهليئة 
                                                

  .13 املرجع نفسه، ص- 1
  .14، صة صفية املطهري، الداللة اإلحيائية يف الصيغة االفرادي- 2
  .13 حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص- 3
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 أنكما  . وهو ما يسمى بنظام الرتب،) ملك، لكم، مكل، ملك، كلم،كمل(:  مثلأيضااالشتقاق وهي صرفية 
الكلمات املنحوتة يف االجنليزية و  hot plat; hand full الصريف وهو خاص بالكلمات املركبة مثل التأثري

  )1( ").حبتر من بتر وحتر( و)صهل وصلق(مثل املنحوتة من 
 األثرويدرس ، ثر هذه الصيغ يف الداللةوأ، الصيغ اللغوية" morphologyويدرس مستوى الصرف 

 inflectional بنية الكلمة مثل اللواحق التصريفية أصلالذي حتدثه زيادة بعض الوحدات الصرفية يف 

endingsمصري ( وياء النسب يف،للمؤنث السامل) ات( وللمذكر السامل) ين (أو) ون (مات اجلمع كعال ،
والتغريات "حممود"وميم اسم املفعول يف ،  كحروف املضارعة ومهزة التعديةpréfixesوالسوابق ) سوداين
 ،)يف قاتل (ملقاومةداللة على املشاركة وال لاأللفوزيادة  ،)كسر (كتضعيف وسط الكلمة للتعدية يف، الداخلية

 والتغريات اإلضافاتوهذه ) مثل قائم، يف صيغة فاعل (وللداللة على اسم الفاعل) مثل كاثر (وللتعدية يف
  )2(". املعىن باختالفها ومقدار الزيادة يف الكلمةويتأثرتشارك يف الداللة 

  : وتقسم الوحدات الصرفية ذات الداللة على نوعني
 واملصادر واملشتقات اسم الفاعل واسم املفعول األفعال أوزانصرفية مثل  الاألوزان: األولالنوع "

  )3(" مجع التكسري والتصغريوأوزان اآللةوالصفة املشبهة وامسا الزمان واملكان واسم 
 وهي اليت infixes والدواخل sefixes واللواحق préfixesاللواصق وهي السوابق : النوع الثاين"

  )4(". تشارك يف الداللةأوية الكلمة لتحقيق معاين  بنأحشاء أوتدخل يف صلب 
 املعاين وبذلك على متكن وإغفاهلا باأللفاظمن ادعى على العرب عنايتها "قال ابن جين يف باب الرد 

 وذلك لقوة العناية به فقدموا دليله ، الكلمةأول وتقدمه للفظ عندهم تقدميهم حلرف املعىن يف أنفسهماملعىن يف 
 كن دالئل على إذ الفعل أول على ذلك تقدمت حروف املضارعة يف ، لتمكنه عندهمارةإمليكون ذلك 

   )5(."...  ويفعل، وتفعل، ونفعل،فعلأ حنو ، وكم عدم، وما هم، من هم:الفاعلني

                                                
  .21 املرجع نفسه، ص - 1
  .14، 13ص ص  حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة،- 2
  .14، 13 ،ص ص املرجع نفسه- 3
  .61، ص املرجع نفسه - 4
  .198، ص1حممد علي النجار، املكتبة العلمية، ج:  أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، تح- 5
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 وهي السوابق ، اليت تدل على معىن يف اللفظأو اليت جاءت لوظيفة يف املعىن األصواتوهي " 
 أوليف ( عليها ابن جين مصطلح حروف املعاين وميثلها أطلق وقد ، تزاد يف اللفظوالدواخل واللواحق اليت

 ،دراهم( مثل ) فاعلوألف التكسري وياء التصغري ألفالكلمة حروف املضارعة ومهزة التعدية ويف وسطها 
  .) سائل،قاتل( و) قميطر،دريهم( و)قماطر

 ووسطا أوال كما جنده آخرا حرف املعىن فقد جند "اإلضافة الكلمة مثل ياء النسب وياء آخرويف 
 ويأا يف محراء التأنيث وألفا والتاء يف املؤنث واأللف التثنية وواو اجلمع على حده وألف التأنيثوذلك تاء 

  )1(." كهنئاإلضافةوسكرى وباا وياء 
زا على القيم كما حتدث ابن جين عن العالقة املوجودة بني األلفاظ ومعانيها، والتناسب بينهما، مرك

  )2(."أمساس األلفاظ أشباه املعاين"الصرفية وداللتها يف باب مساه 
  : الداللة النحوية/ ج
ترتيبا هندسيا خاصا يوحي بداللة اجلملة الناجتة عن نوع من التفاعل  إن عناصر اجلملة العربية مرتبة"

اليل باملعىن األساسي يف اجلملة الذي فكما ميد العنصر النحوي الد"بني العناصر النحوية والعناصر الداللية
يساعد على متيزه وحتديده، ميد العنصر الداليل العنصر النحوي كذلك ببعض اجلوانب اليت تساعد على حتديده 

أكرم حممد :  وكمثال على ذلك قولك)3(،"خذ وعطاء وتبادل تأثريي دائمالعنصرين أ  بني يوجدإذومتييزه، 
يف الوظيفة النحوية الذي أدى بدوره  ري مكان الكلمات يف اجلملة أدى إىل تغيري وأكرم علي حممدا، فتغي،عليا

   .إىل تغيري يف الداللة
  :  الداللة السياقية/د
 وفيه تتحدد داللة الكلمة وفق ما حتمله ، السياق هو بعد ومستوى من مستويات التحليل اللغويإن" 

:  فقول الشاعر"يف سياق لغوي معني  بوجودهاإالفتها  ولذلك ال ميكن معرفة معىن الكلمة ووظي،من دالالت
السياق الذي جاءت فيه كلمة أوجبها وهذه الداللة ، هو استفهام ضمن معىن التعجبإمنا الفىت؟ ماأي )ماأي( ،

                                                
  .199، ص 1 ابن جين، اخلصائص، ج- 1
  .145، ص 2 ابن جين، اخلصائص، ج- 2
  .113، ص2000، 1حممد محاسة عبد اللطيف، النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، دار الشروق، بريوت، ط - 3
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 عليها من تطور داليل حبسب ااالت املختلفة اليت ترصد حركتها ايل فقد حتددت داللتها وفق ما طرأوبالت
   )1(".ومن هنا حيدد اللفظ املعىن،  خاص ال حتيد عنهإطار داللية حتصرها يف أبعاداتسب الكلمة حيث تك

عرب تداعيات مفهومية " تتحدد تلويناا الداللية إذفداللة الكلمة مرتبطة بسياقها الذي يوحي مبعناها 
 أنهلذه االختالفات السياقية  وميكن ،اخل...جراحية، حسابية، مصرفية، عملية عسكرية: متميزة كما يف عبارة

السلك الكهربائي والسلك الدبلوماسي كلمتان حنسهما خمتلفتني وغري ، األساسية انقسام بني املعاين إىلتؤدي 
  )2("متماستني

   .، ألا حمور الدراسة وسيفرد البحث مبحثا خاصا بالنظرية السياقية
  : اإلحيائيةالداللة / هـ
وذلك يف كونه يعمل على استنباط الداللة الكامنة يف املفردة اللغوية ملا "الغة  بأمهية اإلحيائي للمعىن إن
وجند ،  بناء على ما تتميز به من شفافية معينةاإلحياءحبيث يستشف قدرا على ،  من وظائفاألخريةتؤديه هذه 

يف ثالث  Ullmannوملان واليت حصرها أ،  هذا املعىن مرتبطة باملستويات اللغوية السابقةتأثرياتن بأ
 األكثروهو غالبا ما يترك املعىن ،  الداليل وهو ما تعلق باملعىن اازي للكلمةالتأثري وينبثق عنها )3(".مستويات

  . من غريهأكثرويصبح مبجازيته متداوال ، اآلخر على املعىن اإلحيائي أثرهشيوعا فيه 
 بنيتها إىل بالنظر إال تتحدد داللتها  اليت الةفرادياالوسيبويه تناول اجلوانب الداللية للصيغة  

،  مكتسبا من الوزن ذاتهأمراوبالتايل تصبح ، املورفولوجية وما تضمنه هذه البنية على هذه اللفظة من دالالت
   )4(". احلدث مقرونا بالداللة الزمنيةأوزاا اليت حتدد حبسب األفعالومثله 

هذه املستويات فال ميكن استبعاد مستوى منها نه ال توجد حدود فاصلة بني أالعلماء " رأىوقد 
فالتغريات الصرفية تقوم على عناصر ، باألصوات األخرى هي تتأثروالصيغ ،  بالصيغتتأثر اللغة فأصوات
ويوجد تبادل مطرد بني ،  باملعىنيتأثروالصوت والصيغة كالمها ، أصواتا إالوليست الوحدات الصرفية ، صوتية

                                                
  .221، ص ةصفية املطهري، الداللة اإلحيائية يف الصيغة االفرادي - 1
  .43بيري جريو، علم الداللة، تر أنطوان أبو زيد، ص - 2
   .Ullmann, meaning and still, p 13 -170، عن 40ص،عامل الكتب، امحد خمتار عمر، علم الداللة  - 3
  .21، ص ة للصيغة االفراديصفية املطهري، الداللة اإلحيائية - 4
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 الذي واألثر،  مفردات اجلملة يف الترتيبأبنيةوتراعي ،  حنوياأثرا يف بنية الفعل حتدث فالزيادة، الصرف والنحو
   )1(".... مصدرهإىل الفاعل إضافةفنوع الصيغة حيدد عملها النحوي مثل ، يترتب عليها حنويا

ا يف تصانيف بعض العلماء علوم اللغة فروع  يف كل فروع علم اللغة وهلذا جند ال يغفلفبحث املعىن
وهو الذي يبحث صيغ  ،lexical morphology"علم الصرف القاموسي": ترتبط بعلم الداللة مثل

وتبحث الداللة فيه معاين صيغ الكلمات ووظيفة ، وطرق اشتقاقها وتوظيفها يف التراكيب، الكلمات ومعانيها
 lexical semantics) سيعلم الداللة القامو (ويقوم،  يف داللة الكلمةوأثرهاالسوابق واللواحق والدواخل 
وهلا ، والكلمة يف التركيب هلا داللة سياقية وحنوية،  هذا التركيبأجزاءومعىن ، بالتمييز بني معىن التركيب

واملعاين اازية اليت دخلت ،  املعىن الذي وضع له اللفظبأصلكذلك معىن معجمي مستقل عن التركيب يرتبط 
   )2(".عليه

  : ة جبعلهاوحنن نقوم بتحليل للدالل"
   معجمية أو أساسية داللة -1
   داللة صرفية-2
   داللة حنوية-3
  )3(".داللة سياقية موقعية -4
 هي جوهر املادة اللغوية املشترك األساسيةفالداللة : إلينا دىألف يف كل متكامل يتأوهذه الدالالت تت"

 إىلركة وضغط لتحويل احلبوب  تدل على ح)طحن(ف،  الصرفيةوأبنيتهايف كل ما يستعمل من اشتقاقاا 
ويدخل هذا املفهوم يف ،  ومن مث محل الدالالت اازية املتعددة،ويكون حقيقيا مباشرا، مسحوق ناعم بالرحى

 فاألفعال، من الوزن نفسه أي معىن الوزن  مكتسباأمرا هذه الداللة إىل إضافةونلحظ فيها ،  صرفية كثريةأبنية
دالة ) طحان( و)اطحن، سيطحن، نيطح، طحن ( وتقرن بالفاعلني بعد،زمن احلدث والأوزااحتدد حبسب 

 ،اسم املفعول للشيء املطحون) مطحون( و، حتديد احلرفةإىلدية أعلى اسم الفاعل بصيغة املبالغة املت
ر  يف العصوأو،  بسواه من حركة للثريانأو ( الطحن اليت تدور باملاءآالتتدالن على ) والطحانة، الطاحونة(و

 من اجلسم ترتبط أجزاءوبعض الصيغ خصصت دالة على  ،)احلديثة بوساطة احملركات النفطية والكهربية
                                                

  .15، 14ص ص حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، - 1
  .15ص حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، - 2
  .20، ص 1973 فايز الداية، علم الداللة العريب النظرية والتطبيق دراسة تارخيية تأصيلية نقدية، ديوان املطبوعات، اجلزائر، - 3
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 كلها من األضراس: كما يقول صاحب لسان العرب) الطواحن (ف،  ناعمإىلبوظيفة التحويل من خشن 
 نلحظ من خالل ، طاحنةاألضراسكل سن من : األزهري) قال (ا طاحنةدواح،  وغريه على التشبيهاإلنسان

 أمروهذا ،  وتضعها يف جمال وظيفي معنياألساسيةه املادة  القيمة الصرفية توجأن أوردناهاالكلمات اليت 
 بسطها أثناءاملعجمات يف  وفيما تورده، نستطيع متابعته وتقصيه يف املصنفات الصرفية وكتب اللغة

  )1(".األصول من أصلالستعماالت فروع كل 
 بل ، وجوه الداللة الثالثة يف الكلمةإحدى وهي ،بالداللة الصناعية" ابن جين إليه ارأشولعل هذا ما 

  )2(". ويستقر على املثال املعتزم، وخيرج عليها، صورة حيملها اللفظفإان مل تكن لفظا  وإألا أقواهاهي 

                                                
  .21 فايز الداية، علم الداللة العريب ، ص - 1
  .153، 152، ص ص2اخلصائص، ج ابن جين، - 2
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الوظائف ": أيضالك الداللة اليت يعرب عنها مبىن الكلمة وتسمى هي تخنلص إىل أن الداللة الصرفية 

الظالل "وذلك من خالل ، السياق يف )1(،" والصيغ اردةاألوزان وهي املعاين املستفادة من ،الصرفية للكلمة
  )2(." قيست عليهأو، ت فيهبوميزاا الذي ص، وطريقة بناء الكلمة،  من قبل الصيغة الصرفيةىاليت قد تستق

 الثالثية املاضي األفعال جند صيغ ، يف العربيةاألمساء أو لألفعالتدل عليه بعض الصيغ الصرفية " مثلما 
 من ذلك ، تدل على احلدث وزمانه واملزيد فيها والتوكيد واللواحق كثريا ما ترتبط فيها مبعىنواألمرواملضارع 
 ومنها زيادة السني ، يدل على املبالغة)غدودنا(يف حنو  و،نه يدل على التكثري غالبا فإ)فعل( العني يف تضعيف

 حتمل العديد من املعاين اليت تتنوع بتنوعها األمساء وصيغ ، يدالن على الطلب غالبافإما )استفعل(والتاء يف 
ها  واجلموع فلكل من، والنسب، والتصغري، الزمان واملكانوأمساء ، وصيغ املبالغة، واملفعولني، الفاعلنيكأمساء

  )3(".معىن يؤديه
،  التسمية هي وظيفة االسم الصرفيةنأومعىن ذلك ،  تدل داللة صرفية عامة على املسمىفاألمساء"
، واسم املرة واسم اهليئة،  املصدر واسم املصدراألمساءويدخل ضمن ،  ختلو من الداللة على الزمانواألمساء

 وضمائر التكلم واخلطاب اإلشارة أمساءوداللة ، ثوالداللة الصرفية للصفات هي الداللة على موصوف باحلد
 املوصول داللتها الصرفية على الغياب وتدل الظروف داللة وأمساءوضمائر الغائب ، هي الداللة على احلضور

وعند تقسيمه ،  املكانية ويدل الفعل بصفة عامة داللة صرفية على احلدث والزمنأو صرفية على الظرفية الزمانية
 ختتلف يف الداللة من أاغري ، تشترك يف الداللة على احلدث،  مجيعهااألفعالفان ، وأمرارع  ماض ومضإىل

، وعلى االستقبال جمازا، واملضارع يدل على احلال حقيقة، فاملاضي يدل على االنقطاع الزمين، حيث الزمان
،  داللتهإىل أضافت، زيادة عليهبدخول حروف ال،  زيد يف املبىن الصريف للفعلفإذا،  يدل على االستقبالواألمر

ولكل زيادة داللة ، ) وفاعل، وفعل،فعلأ(، أوزان بثالثة يأيتفمزيد الثالثي حبرف ، أخرىدالالت فرعية 
   )4(."اآلتيةاين ع غالبا للمتأيت الثالثي أولفزيادة اهلمزة يف ، عالوة على داللة الفعل على احلدث والزمن، جديدة

                                                
  .29حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية ومعجمية، ص - 1
  .220، ص2009 نواري سعودي ، الدليل النظري يف علم الداللة، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر،- 2
  .220، ص2009ديين، فصول يف علم اللغة العام، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر، حممد علي عبد الكرمي الر - 3
  .35، ص2005فريد عوض حيدر، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة،  - 4

Université Sétif2



تعانق الصرف والداللة ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاألول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 
  في السياق

 

41  

 املستوى الصريف كما تنبه غريه من النحاة العرب حني حتدثوا عن معاين مهيةأ إىلوقد تنبه ابن جين 
 جعل امليم مفتوحة تدل على احلدث إذ )مفعل ومفعل(املدات ودالالت الصيغ فقد فرق ابن جين بني صيغة 

 : جين يقول ابن، غري الثابتاآللةاملصدر كما تدل على الثبات يف مقابل امليم املكسورة اليت تدل على اسم 
 فنفس اللفظ يدل على احلدث الذي هو الرقي وكسر امليم ينقل ويعتمل ،قوهلم للسلم مرقاة وللدرجة مرقاة

   )1(."نه مستقر يف موضعه كاملنارة واملثابةتحة ميم مرقاة تدل على أ وف، كاملطرقة واملئزر واملنجل،عليه به
 على قياسه وتعترب مبىن فرعيا على مبىن القالب الذي تصاغ الكلمات" ملا كانت الصيغة الصرفية هيو

 من معىن األكرب وكل صيغة تعرب عن معىن فرعي منبثق عما يفيده املبىن ، فعالأو صفة أوالتقسيم امسا كان 
وجتدر ،  صيغها اخلاصةواألفعال األمساء لكل من أنواملعلوم ،  الفعليةأو الوصفية أوالتقسيم العام كاالمسية 

 والصفات هلا وظائف صرفية فرعية جبانب داللتها واألفعال لألمساء املباين التقسيمية العامة  بعضأن إىل اإلشارة
 كان املعىن فإذا،  يف مجلةألفاظويعين املعىن احملصل من استعمال : على املعىن الصريف العام وهو معىن وظيفي

 زمن عن طريق معاملته معاملة الظرفوقد يدل االسم على ال.. .)التسمية ( الداللة على املسمىلألمساءالصريف 
  )(.")2ارا-ليال (

يؤدي ) ضرب ( فمثال،هلا وظائف صرفية فرعية جبانب داللتها على املعىن الصرف العام" األفعالو 
والوظائف الصرفية الفرعية ،  للمخاطباإلسناديؤدي وظيفة ) اضرب (كذلك الفعل- للغائباإلسنادوظيفة 

كالتعدية والصريورة واملشاركة ، األخرى الزيادة أحرف اردة األفعال تقبل فيها احلاالت اليت تتعدد بتعدد
 حني تتصرف حبسب األمساءوكذلك يف ،  واملطاوعة واالختاذ والطلب والتحول واملعاجلةواإلزالةواملواالة 
 أيضاالزوائد يكون والتعريف والتنكري بسبب اللواصق و، والتأنيثوالتذكري ،  والتثنية واجلمعاإلفراداختالف 

ن اختلفت عنه  يف الصفات وإاألمركذلك ،  جانب الوظيفة الصرفية العامة لالسمإىلداال على وظائف فرعية 
  )3(".)ال (يف التنوين والتعريف ب

ن أي حتول يف الصيغة يؤدي  وأوأبنيتهامستمدة رؤيتها من فضاء الصيغ "  الداللة الصرفيةفنشأةوذا 
،  احلذف الذي حيل على تركيب الصيغة الصويتأو الصوتية اإلضافةحمتوى الداللة من خالل  تغري يف إىلحتما 
  . األلفاظ أبنية ملموس بوضوح يف أمروهذا 

                                                
  .100، ص3ابن جين، اخلصائص، ج - 1
  .22عاصر، صرمضان عبد اهللا، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة امل - 2
  .22املرجع نفسه، ص - 3
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 )فندريس( عليها أطلق كلمة قائمة بذاا وهي ما أو، وقد تكون الوحدة الصرفية جزءا من الكلمة
ويف الصرف ": يقول د متام حسان ،)املورفيم ( ومساها الغربيون الداللة الصناعية"ابن جين"ومساها ، دوال املاهية

 ، والتكسري، واالفتعال، واللزوم، والتعدي، واملطاوعة،والصريورة، كالطلب،  مساء خاصةمورفيمات هلا أ
ن محلت الزمن وإ،  دوال الفاعليةإال اليت تتصدر الفعل املضارع ما هي فاألصوات كذلك ،والتصغري والوقف

  )1( ."لذي تزاد عليهللفعل ا
) احلرة واملقيدة واحملايدة(مهمة هذه املورفيمات "  نوالصوتية أويرى املهتمون بالدراسات الصرفية، 

 أو توزيعية ،)classification(أو تصنيفية  ،)identification(تتوزع بني إضفاء قيمة تعريفية، أو حتديدية 
)distribution(،أو عدة مقاطع، أو مقطعا،اع الثالثة إما عنصرا صوتيا ويكون املورفيم يف هذه األنو ، 

  )2( ."وأحيانا يأيت املورفيم فونيما واحدا
 أول يف كثري من الصيغ الصرفية فروقا يف الداللة يف حالة زيادة مورفيم يف أن"هذا وقد الحظ ابن جين 

  .األصلي على اجلذر أو يف وسطها أوالصيغة 
 فعل إىل الزم إرادينه ينقله من فعل ، فإأوله مورفيم اهلمزة يف إضافةلة يف حا) فَعلَ (فالوزن الصريف

 ويف هذا داللة جديدة )فاعل( تصبح فإا،  على الصيغة نفسها)األلف(ن زيد مورفيم  وإ، متعديإراديغري 
 وليس رأكث أو الصيغة اليت تدل على املشاركة يف الفعل بني اثنني إىل-الصائت الطويل– األلفكسبها صوت أ

 ،نه يكسب الصيغة الداللة على التكثريفإ) فعل( مقيد بداللة التضعيف آخر زيد مورفيم  إذاأما ،من فعل واحد
 ،مورفيم مقيد للسلب محل الداللة على السببية- مرضت الرجل: داللة سلبأو إجيابوقد تكون داللة 

ل( مورفيمني مقيدين إضافةيف حالة  و،اإلزالة محل الداللة على لإلجيابمورفيم مقيد -ضت الرجلمرتفع( 
   )3(".ب تعلّم تكس: حيمالن داللة التكثري املبالغ فيهفإما

                                                
، 2006، 1 ط األردن،عبد القادر عبد اجلليل، املعجم الوظيفي ملقاييس األدوات النحوية والصرفية، دار صفاء للنـشر والتوزيـع، عمـان،                - 1
  .206ص
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
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 والداللة عند ابن ،واألبنية على الداللة يف ضبطهم الكثري من الصيغ يتكئون الصرف أهلوهكذا جند " 
 الداللة ،)اللة الفعل على احلدث د(الداللة اللفظية" :جين على ثالث مراتب من حيث ثنائية القوة والضعف

  )1( .")داللة الفعل على فاعله( الداللة املعنوية )اللة الفعل على زمانهد(الصناعية 

  
  

 أو اإلغراء أو األمل أو كاالقتناع املشتركني يف الكالمي النص ثرأ: ومنها قوله من الغرض وعلى

  )2(".اخل... الضحك

  

  

  

                                                
  .174املرجع نفسه ، ص  - 1
  .87 ،85ص ص ،1، 1980اد موسى، نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط - 2
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1 

 من عدد حول يدور املعجمي اجلذر كان نإو، )وسياقا سوقا يسوق ساق (من) وق س (اجلذر من مصدر
 انساقت وقد: "قائال منظور ابن ذكره الذي التتابع حدث داللة إىل يشري ما هو هنا يهمنا ما نإف املعاين

   )2(. اإليرادمبعىن اللغة يف السياق أن يالتهانو ذكر  وقد)1(،..."تتابعتوتساوقت اإلبل تساوقا إذا 
2 
 والضبط التحديد على العصية املصطلحات من احلديثة اللغوية الدراسات يف السياق مصطلح يعد

  . )3("منهجا ضبطهاأو متاسكا الداللة علم نظريات أكثر من داللية نظرية ميثل كان نإو "الدقيق
 وتوايل التركيب حتقق اليت العناصر توايل على يدل حيث االصطالحي املعىن على حييل اللغوي واملعىن 

 يبدو ما وهذا السياق مبفهوم اللغوي الدرس اهتم وقد، التركيب هلذا األداء تصاحب اليت واملواقفاألحداث 
  . مقوالم يف واضحا

 بالسياق املقصود: " اإليراد أوالتتابع على تدل اليت اللغوية للمعاين تأكيدا حسان متام الدكتور يقول
 هذه من والسياق، والسبك التركيب ا يتحقق اليت العناصر توايل:  أوالمهاناحيتني من إليه ينظر مث ومن التوايل

 باالتصال عالقة ذات وكانت اللغوي األداء صاحبت اليت األحداث توايل: والثانية، النص سياق يسمىالزاوية 
  . )4("املوقف سياق قالسيا يسمى الناحية هذه ومن

 فيما اجلمل بوساطته تتصل ومقياس، اللغوية ووحداته النص عناصر فيه تنتظم عامإطار  "فالسياق ومنه
 هلا وإمنا حمددة معاين هلا ليست الواقع يف الكلمات تصبح ذاو )*( وتداولية،لغوية وبيئة، وتترابط بينها

  . )5 ("استعماالت
 عناصر فثمة، الكالم معىن إدراك يف شيء كل ليس املعجمي املعىن"أن  السعران حممود الدكتور ويرى

 املتكلم كشخصية وذلك: الكالم معىن من أو أجزاء جزء هي بل، املعىن حتديد يف كبري دخل ذات)لغوية غري(

                                                
  .434، ص6 ج،1999 ،3 بريوت، ط ،، دار إحياء التراث العريب)سوق(حممد بن مكرم ابن منظور،، لسان العرب، مادة  - 1
  .27ص ،4 ج،1977 ، الفنون، اهليئة املصرية العامة للكتابحاتمصطلالتهانوي، كشاف حممد علي  - 2
  .28 ص،1991 ،1حممد يوسف حبلص، البحث الداليل عند األصوليني، مكتبة عامل الكتب، ط - 3
  .375 ص،1993متام حسان، قرينة السياق، مطبعة عبري للكتاب، القاهرة،  - 4
طورا من نظرية السياق ويستخلص مفهومها يف دراسة استعمال اللغة يف الطبقات املقامية التداولية مصطلح أطلق على نظرية لغوية حديثة ت - *

 املختلفة
  29 ، ترمجة انطوان أبو زيد، ص بيري جريو، علم الداللة - 5
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 وهكذا.. به صلة ذات وظروف مالبسات من بالكالم حييط وما، عالقات من ا، وما بينهماملخاطب وشخصية
   )1(".سالقامو إىل النظر جمرد غري وأدوات مقاييس إىل حمتاجا الكالم معىن ديدحت يظل

 مرة كل يف توجد الكلمةإذ أن  "السياق هو إمنا الكلمة قيمة يعني الذي أن على فندريس نص ولقد
 الكلمة على بعينها واحدة قيمة يفرض الذي هو مؤقتا، والسياق حتديدا معناها حيدد جو يف فيها تستعمل
  . )2("عليها تدل أن بوسعها اليت املتنوعة املعاين من بالرغم

 الكالمي أو اللغوي للحدث الدقيق املعىن إىل الوصولإذا أراد " اللغة عامل على نإف هذا على واعتمادا
 يف ووظائفها، خلواصها وفقا تقعيدها، وحماولة به املتصلة اللغوية الظواهر بوصف أن يبدأ أوال له بد ال

 غري وعناصر لغوية عناصر على يقوم السياق مفهوم نإف بالنص، هلذا احمليطة الظروف ومراعاة )3("بالتركي
 املنطلق هذا من املعىن دع، إذ للغة االجتماعي اجلانب السياقية النظرية تعزز املعىن، وذا يتحقق بتضافرها لغوية

 على أكد والذي firth فريث الربيطاين اللساين ةالسياقي النظرية رائد ذلك أعلن كما )4(،"السياق يف وظيفة"
  . للغة االجتماعية الوظيفة

3 
 صنفوه، إذ وتفصيلها توضيحها اللغة علماء أنواع حاول نه أيتضح السياق تعريف يف جاء مما انطالقا 

  . الثقايف السياقلماء اللغة  أضاف إليه ع، وقد)5("املوقف سياق اللغوي، أو غري السياق"و اللغوي السياق: إىل
  : context linguistic) املقايل (اللغوي السياق  - أ

بناء نصي متكامل من فقرات مترابطة، يف عالقته بأي جزء من أجزائه، أو تلك " السياق اللغوي هو
األجزاء اليت تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة، ودائما ما يكون السياق جمموعة من الكلمات 

ثيق الترابط، حبيث يلقي ضوء ال على معاين الكلمات املفردة فحسب، بل على معىن وغاية الفقرة و
  )6("بأكملها

                                                
  .215حممود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص - 1
  .231 ص،1950لي، مكتبة االجنلو مصرية، يدواخحممد القصاص وعبد احلميد ال: جوزيف فندريس، اللغة، تر - 2
  .113  ص،ل، الكلمة دراسة لغوية معجميةحلمي خلي - 3
  .30 ،29 ص ص،1 احلضاري، طاإلمناء، ومنذر عياشي، اللسانيات والداللة، مركز 68امحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  - 4
  .141 ص، 69  ص،1995دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  يد، السإبراهيمصربي :  جديد، ترإطارف باملر، علم الداللة  - 5
  . 2000، 1باب اللوق القاهرة،ط معجم املصطلحات األدبية، إعداد ابراهيم فتحي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ينظر - 6
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، الصويت السياق "يشمل حبيث )1(،"اللغوي للتركيب اللغوية البيئة يف يتمثل داخلي سياق هوف"
 )2(،"املستخدمة لأللفاظ الداللية الوظيفة مبراعاة إال املقصود املعىن يظهر واملعجمي، وال والصريف، والنحوي

املعىن،  تغري فونيم تغري، فإذا معناها حيدد فونيمي سياق هلا كلمة فكل الصوتية الوحدات "الصويت السياق فيمثل
 اسم فصيغ، دالالا تتنوع لذلك لغوي، وتبعا تركيب أي يف الصرفية الوحدات تنوع الصريف السياق وميثل
 لكل... التفضيل واملبالغة صيغ املفعولية، وكذلك على تدل املفعول اسم وصيغ، الفاعلية على تدل الفاعل
، أما للتركيب العامة الداللة بيان يف تساهم داللة حتمل صرفية صيغة، فأي الكالم يفوتأثريها دالالا،  واحدة
  . املعاين تلفخت وهكذا)3 ( "معني لغرض معينة بطريقة، التركيب داخل العناصر ترتيب فهو النحوي السياق

 أو، املوقف سياق عليه ويطلق: )contexte de situation")4 اللغوي غري السياق "-ب
 ومكاا احملادثة زمن ذلك ويشمل، شخصني بني التفاهم إطاره يف جرى الذي السياق" ووه، احلال سياق

  . )5("للمحادثة السابق والكالم بينهما املشتركة املتحادثني، والقيم بني والعالقة
 أم ذكر هو هل، نفسه باملتكلم متعلقة" وتفاصيل وجزئيات، عديدة عناصر السياق هذا يف يدخلو

 ومكانه صوته ونربة اخلارجي وشكله ودينه جنسه هو وما مجهور؟ أم مجاعة أم اثنان أم واحد ؟أنثى
  ... غريه عن متيزه اليت الصفات هذه آخر إىل االجتماعي؟
 من باملتكلم عالقته ذلك إىل إضافة ويشمل، سبق ما كل عليه ينطبق لذيا املستمع متعلقة  بومنها

 أو املايل أو االجتماعي املركز أو العداوة أو الالمباالة أو السطحية املعرفة أو الصداقة أو القرابة حيث
  . اخل... السياسي
 من الداعي وما، يقال وكيف زمان وأي مكان أي ويف، يقال جو أي ويف الكالم وضوع مبومنها 
 وعلى، الكالم قول كيفية على مباشرا تأثريا منها كل يؤثر اليت جدا الكثرية العناصر من ذلك وغري قوله؟
   معان وعلى، تركيبه

4 

                                                
  .178 متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 1
  .27ص  ،2004. 1الداللة والتخاطب، دار الكتاب اجلديد، ط يونس علي، مقدمة يف علمي حممد حممد - 2
  .17 متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 3
4 - Jean dubois,dictionnaire de linguistique,pp120,121  
مقدمة للقارئ العريب، م اللغة  علوحممود السعران،، 259 ص، 1982 ،1بريوت،طمعجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان،حممد علي اخلويل،  - 5
  .339 ص
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 فأطلقوا القدمي منذ الداللة حتديد يف ووظيفته السياق أمهية إدراك عن بعيدين العربية علماء يكن مل 
 مقاال يقتضي مقام كل، إذ أن )مقام صاحبتها مع كلمة لكل (، و)لقام مقام لكل( املشهورة مقولتهم
 فالسياق"، مجلتها يف الكلمة من املقصودة الداللة بتحديد كثرية أحيان يف السياق يقومإذ معه،  يتالءم خمصوصا
 بني للعالقة فتعرضوااملنطوقة،  اللغة على النحاة ركز ولذلك )1(،"ما بطريقة املنطوق التعبري داخل متضمن
 أن كما "الكالمي باحلدث احمليطةواألحوال الرسالة،  من فهمه وما واملخاطب معىن من أراده وما املتكلم
 أو، العبارة فيه قيلت الذي للسياق طبقا املعىن واختلف املدلول احتد ورمبا... السياق خارج هلا معىن ال الكلمة
   )2(".فيه قيلت الذي انواملك والزمان املتكلمني ألحوال طبقا

 إمنا األلفاظ هذه لداللة الدقيق والتحديد، اللفظي ملشتركا "معاين بني التفريق يف هام دور فللسياق 
   )3(".وحده السياق إىل يعود

 وحتديد، املعىن على الوقوف: "منها فوائد يف الداليل الدرس يف املقام أو احلال سياق أمهية تتركز كما
  . )4("وغريها.... اخلاطئ املفهوم ورد، احلصر توهم ودفع، التخصيصإفادة  والكلمات داللة

 حسان متام، ورأى الشرعية النصوص داللة فهم يف السياق بشقي واألصوليني القران علماء اهتم هلذا 
 عىنم باإلعراب إذا فهمنا الكلم جوامع منأا ) املعىن فرعاإلعراب  (املشهورة مقولتهم يف العرب النحاةأن 

  . )5("السياق مباين من مبىن لكل الوظيفي املعىن فهم عند إال يكون ال حتليل كل ن، أل)التحليل(
 وال، ذاا يف ميزة النحوية للعالقة تكون فال "الداليل النحوي املعىن إىل الوصول يف أمهية فللسياق 
 يكن مل ما، ذاا يف ميزة الصحيح اموضعه يف املختارة الكلمات لوضع ذاا، وال يف ميزة املختارة للكلمات

   )6(".مالئم سياق يف ذلك
 العنصر ميد فكما "والداللية النحوية العناصر بني املوجود التفاعل إىل محاسة حممد الدكتور أشار وقد 
 اجلوانب ببعض كذلك النحوي العنصر الداليل العنصر ميد اجلملة يف األساسي باملعىن الداليل العنصر النحوي

 داللة نكران حبال ميكن فال، مستمر تأثري وتبادل وعطاء اخذ اجلانبني ومتييزه، فبني حتديده على تساعد اليت

                                                
  .98  ص،عبد اللطيف، النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل حممد محاسة - 1
  .36، 33ص صاملرجع نفسه،  - 2
  ص،1984األول  ، تشرين35  مج4 جملة امع العلمي العراقي، جامحد نصيف اجلنايب، ظاهرة املشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة،  - 3
  .401، 400ص

  .52، 30ص ص، مكتبة النهضة املصرية، )حتليل وتطبيق(فريد عوض حيدر، سياق احلال يف الدرس الداليل  - 4
  .372 متام حسان،، اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 5
  .98حممد محاسة عبد اللطيف، النحو والداللة، ص  - 6
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 والتقدمي، واحلذف الذكر حيث من، النحوية العناصر على له املالبس املوقف وسياق اللغوي النص سياق
 بنصها إذا قيلت نفسها مبفرداا الواحدة التركيبية اهليئة ذات اجلملة جبعل السياق داللة لنكران والوالتأخري، 

  )1 (".وسذاجتها اجلملة هذه بساطة كانت مهما، فيه ترد الذي السياق باختالف ختتلف خمتلفة مواقف يف
 سياقات يف وضعها أي "اللغوية الوحدة تسييقمبدأ " على قائمة السياقية النظرية جند سبق ومما 
 هذه فيها تقع السياقات، اليت مجيع حيصر أن يستطيع ال بطبيعته اموسلقا " نأل املعىن الكتشاف )2("خمتلفة

 من)أنواع( إيراد يف إال يفصل ال فهو فصل نإو، وعباراا اللغات كلمات من كلمة وكل عبارة العبارة، وكل
 لنظرا جمرد غري وأدوات أخرى مقاييس إىل حمتاجا الكالم معىن حتديد يظل وهكذا، العبارة أو الكلمة دالالت

 ترد اليت املقامية والطبقات السياقية لألمناط حتليال تتطلب "الكلمات دالالت دراسة نإف وعليه )3 ("القاموس إىل
  . )4 ("فيها

 يف الضرورية العلمية الكفاية من قدر هلا توفر منهجية إجرائية معرفيةأداة  "السياقية عدت وذا
 النظرية أهداف وتتجلى، النصوص دراسة يف بارزا جناحا ققتفح، احلديث الداللة وعلم املعاصرة اللسانيات
  : يلي فيما الداللة يف السياقية

 معرفة إىل باإلضافة الصحيحة املواقف حسب وتصنيفها، للمنطوقات املختلفة األساليب معرفة -أ 
  ... نفسها الشكلية املالمح

  . فريدا شيئا باعتباره اخلاص موقفه يف معني لنطق الفعلي االستعمال وصف -ب
  . النحوية التركيبات إىل إرجاعها ميكن اليت الداللية الوظائف معرفة -ج
  . الكالم يف املشتركني وسائر املتكلم به يقوم الذي االجتماعي الدور إبراز -د

  ...  وأخرىلغة بني اخللط عدم يضمن التحديد هذا نأل الكالم بيئة حتديد وجوب -هـ
 عالقات من بينهما عما له، والكشف املكونة الداخلية ووحداته ناصرهع إىل الكالم حتليل جيب -و
 حمله القول إحالل على منصبا كان فريث اهتمام أن على حتيلنا األهداف املعىن، وهذه إىل نصل لكي داخلية
   )5(".االجتماعي السياق ضمن

                                                
  . 113 الداللة، ص حممد محاسة عبد اللطيف، النحو - 1
  . 157 ، وفريد عوض حيدر، ، علم الداللة، ص68 امحد خمتار عمر، علم الداللة، ص - 2
  . 216 حممود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص - 3
  . 68 امحد خمتار عمر، علم الداللة، ص - 4
ى حىت اية القرن الرابع اهلجري، منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون، صالح الدين زرال، الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدام - 5

 وعن فريد عوض حيدر، علم ،236، 235ص ص وأنظمتها، اللغة ،عن نادية رمضان النجار، 381 ،380ص ص ،2008 ،1بريوت، ط
  .168، 163ص ص ،الداللة
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 الوزن متحدةنية  األببعض جاءت فرمبا الصيغة داللة تعيني على السياق يساعد" آخر جانب ومن
 وزن على يثالثال من تصاغ، كأن الكالم سياق هو إمنا الداللة هذه حيدد والذي، الداللة خمتلفة ولكنها

 وزن على فيهما يكونان فإما حالتني يفإال ) ومكتب ومقتل وخمرج ومشرب مذهب (حنو العني بفتح) مفعل(
)حيدد الذي وهو، بالسياق إال واملكان الزمان بني قةالتفر نستطيع ال تقدم ما كل العني، ويف بكسر) لمفع 

 احلالة هذه ففي، وشافعي وزجني كرسي حنو مشددة ياء آخره ما إىل النسب ذلك ومن، املقصود ويعني املراد
  )1(".قالسيا هو إمنا بينهما يفرق املنسوب، والذي وغري املنسوب لفظ يتحد

 ال دقيقة بصورة فراديةواإل التركيبية األبنية دالالت عن كشفة يف تكمن السياق أمهية نإف وذا
 ألكثر احملتملة التراكيب تلك سيما، تؤديها أو تتضمنها أن ميكن اليت الدالالت من غريها إىل الذهن ينصرف

 إضافية أو جمازية تكون قد جديدة دالالت إىل املعروفة املعجمية حدودها الكلمات جتاوز وببساطة "معىن من
  . )2 ("الدالالت من ذلك غري أو، اجتماعية أو إحيائية أو نفسية أو

 من: "قائال اللغويني من استبعده أو السياق رفض من كل على باملر رد فقد السياق أمهية على وبناء 
 من لكن، عملية غري باعتبارها نرفضها نأو -العلماء بعض فعل مثلما– السياقية النظريات من نسخر أن السهل
 واجلمل الكلمات معىن نأب تقول اليت الواضحة احلقيقة إنكار دون نرفضهما أن ميكننا كيف ىنر أن الصعب
  .)3 ("التطبيق بعامل يرتبط

 ملأم  "حيث النصوص دالالت اللتماس بالسياق العربية علماء اهتمام إىل بشر كمال أشار وقد
وإمنا به،  وحتيط تلفه اليت اخلارجية عواملال عن منعزال كان لو كما اللغوي النص بنية يف النظر يف يقتصروا

 مع يتفاعل الذي اإلنساين النشاط من ضرب أا على هلا معاجلتهم من -يبدو ما على- اللغوية مادم خذواأ
  )4(".وظروفه حميطه

 علم يف األساس حجر متثل -حبكمة إذا طبقت - السياق نظرية "أنUllman ملان أوستيفن رأى كما
 فنية وسائل لنا قدمت فقد الشأن، هذا يف الباهرة النتائج من جمموعة على احلصول إىل بالفعل دتقا وقد، املعىن
 السياق من املستمد اإليضاح بعض إىل األقل على حتتاج تقريبا كلماته فكل، الكلمات معاين لتحديد حديثة

                                                
  . 509، 507ص ص ،1987 ،7، عدد بأسيوطلعربية، جملة كلية اللغة العربية  ااألساليب يف وأثرها السعود، داللة السياق أبودريد حممد  - 1
  . 192  ص،2008 ،1، طاألردنهادي نصر، الداللة التطبيقية يف التراث العريب، دار عامل الكتب احلديثة،  - 2
  .141، 69ص ص صربي إبراهيم السيد،:  تر جديد،إطارعلم الداللة ، ف باملر - 3
  .66 ص، 1994، دار الثقافة العربية، القاهرة، )مدخل( اللغة االجتماعي كمال بشر، علم - 4
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 الصورة حتدد السياق من تمدةاملس اإلضافية لفظي، فاحلقائق غري أم لفظيا السياق هذا أكان احلقيقي، سواء
   )1(".اللفظي املشترك تفسري يف ضرورية تعد للكلمة، كمااألسلوبية 

 نإو احلديث الداليل الدرس ا داج اليت النظريات برز أمن تقدم ما كل بعد السياقية النظرية عدت
 مالينوفسكي  وقبلهfirth فريث اللساين إىل نسبت فقد )*( القدمي منذ العربية علماء عند متوفرة مقوالا كانت
  .  واألطراملعامل واضحة وداللية لسانية نظرية ضبطاها اللذين

                                                
  .67 66 ص ص،1985، 1وملان، دور الكلمة يف اللغة، تر كمال بشر، مكتبة الشباب، طأستيفن  - 1
سياقها اللغوي والتركيب الذي كما أكد عبد القاهر اجلرجاين على ارتباط فصاحة الكلمة ب، أشار ابن جين ألثر سياق احلال يف حتديد الداللة- *

 .قيلت فيه يف حديثه عن نظرية النظم
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 "  "
 

 للتوسل اشترطها اليت والعناصر، السياقي املنهج ملبادئ توضيح من األول املبحث يف جاء ما على بناء 
 النظرية وفق البحث مستويات من هام مستوى على الوقوف البحث اقتضى، الداللة مالمسة جل أمن ا

 وتداخل وكثرا عناصره لتعدد وذلك، للقصيدة اللغوي غري السياق أو احلال سياق مستوى وهو السياقية
 األداء صاحبت اليت األحداث توايل متثلا  أحيث من، الداللة عن الباحث بعيد حد إىل ختدم اليت جزئياته

، الدقيقة جزئياا إغفال دون باللغة احمليطة االجتماعية الظروف ضوء يف املعىن على الوقوفوحماولة اللغوي، 
 كل املوقف سياق ويشمل. "للمتكلم واحلاضر املاضي وعناصر والتقليد والعرف العادة عوامل من مزيجألا 
 خربات سياقات من تتضمنه مبا الثقافية اخللفية يشكل كما يسلكونه الكالم، وما عملية يف املشاركون يقوله ما

 حيثما االجتماعي واقعه من وكثريا ثقافته معه حيمل إنسان كل أن إىل firth فريث أشار املشاركني، وقد
  )1(".حل

 طرح من بد ال كان،  حدده العلماء من عناصر تنصهر لتكون امللفوظ وتفجر الداللةاانطالقا ممو 
 ؟االجتماعي انتماؤه ما املتكلم؟ هو من: مثل السياقات من النوع ذا اإلحاطة جل أمن األسئلة من جمموعة
 القصيدة؟ دالالت ختدم واليت حياته حمطات يف املؤثرات أهم هي وما مواردها؟ أهم وما ثقافته هي وكيف
 وغريها.... مميزاته؟ أهم هي وما املتلقي من آخر، نبجا وغريها، ومن... ؟ومىت وأين القصيدة أدى وكيف

 عليها أن اإلجابة إىل اإلشارة وجتدر، الكالمي باحلدث احمليطة أدق األمور عن تفتش اليت التساؤالت من
 لغة لما إغفال دون حداثة وبه شعر لغة أا حيث من، نتدارسها اليت املدونة خلصوصية وهذا نسبية ستكون
 نه إال أهنا مجيعا ذكرها مقام يكون ال قد كثرية جوانب من وإنتاجها، الداللة صنع يف ةخصوصي من الشعر
، املنطوق مع تتعامل ناجحة نتائج تالمس اليت السياقية أن كما، بعضها إىل ونشري ا سنتصادف الدراسةأثناء 

 الكالم نطق فيه نسجل أن نستطيع الذي) احلي الكالم (يسمى فيما إال وجه أجلى على يتضح ال هذا فكل"
 أو ناملتحادثي شخصييت من نتحقق أن نستطيع والذي واالرتكاز التنغيم مثل البارزة خصائصه فيه تتضح واليت

  . )2("للكالم املالبسة الظروف ندرك نأعالئق، و من بينهم ما أو بينهما ما حندد نأني، واملتحادث شخصيات

                                                
  .120  يونس علي، املعىن وظالل املعىن أنظمة الداللة يف العربية، صحممد حممد - 1
  .215 حممود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص - 2
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 وضع حناول ولكن، صفحات يف حصره يصعب صيدتهق وحول حياته يف درويش مبحمود أحاط وما 
 الزمةً الزمة، مع حماولة اإلجابة على )*( نتتبع فيه هذه اللوازم،القصيدة داللة فعلت اليت العوامل ألكثر عام إطار

  . األسئلة اليت سبق طرحها
 إال أا ،بالدراسة املقصودة القصيدة يلقي وهو ومسموعة مرئية تسجيالت من للشاعر توفر ما رغمو

 ميكن ما تصور إعادة إىل نضطر وقد أثناء األداء، للشاعر واالنفعالية النفسية احلالة تتبع على قاصرة تبقى
 لكتابتها بالشاعر أحاطت اليت والظروف التارخيي السياق عن البحث من بد فال هلذا، العناصر هذه من تصوره

 نفسه درويش حممود بثه ما مثل ينبغي كما ا واإلحاطة تالسياقا هذه لولوج سبيال الدراسة جتد وملوأدائها، 
 أو اإلذاعية حواراته يف ره أقا مأو أحيانا، الشعرية أو النثرية كتاباته يف سواء، وتفسريات تصرحيات من

" النرد العب "لقصيدة اللغوي غري بالسياق اإلحاطة يف عليها نتكئ فإننا هلذا، املكتوبة للصحافة أو التلفزيونية
  . خاصة بصفة

1 
 فيه النظر أحاول إنعام نأاملتحدث، و ماهية معرفة من بد وال، اجلملة أو الكالم حمدث "هو املتكلم

، وفكرية وجسدية نفسية، كالمه صياغة يف عوامل عدة تشترك تكلمه عند املتكلم أن ذلك، غوارهألسرب أ
 أجزائه يف املعىن حقيقة لندرك منها نقترب حناول أن ولكن، ا اإلحاطة علينا يصعب أمور من ذلك وغري

 فهمه إىل دعى أالكالمي، فهذا التعبري على اللغة، وقدرته من ومتكنه املقصودة الداللة األمر اية وكليته، ويف
 نستطيع كثرية أمور وحتكمه، درويش حممود الفلسطيين الشاعر هو القصيدة هذه يف متكلمنا )1(،" أدقبصورة

 وجسديا، واالستالب املنفى وآالم الغربة عاش نفسيا فهو، هذه قصيدته يف جاء مبا حملاولة اإلملام عليها لوقوفا
 وقضايا االنسان وحرياته، الفلسطينية بالقضية واع كان اجلراحية، وفكريا وعملياته القلب أمراض عاىن

  . الشعرية مسريته طيلة الوحيد مهه وجعلها
 عن يفصح وحده، ألنه فيه املؤثرات همأو حياته مسار إىل التطرق عليناكثر  أاملتكلم نعرف وحىت

  . تساؤالت من ذهنه يف يعلق قد وما، القصيدة قارئ/سامع على وجتيب، القصيدة يف املوجودة الدالالتأسرار 
  : القصيدة يف وانعكاساا الشاعر طفولة
 دورا تلعب وهي" األشخاص، حياة يف ائيالنه املسار حتديد يف دائما حامسة مرحلة الطفولة كانت

 ابرز من الشعور، وشاعرنا ورهافة املالحظة بدقة ميتازون الذين وهم، خاصة بصفة الشعراء حياة يف هاما كبريا
                                                

 . وخلدمتها أجزاء الداللة جمتمعة، هذه العناصر يف السياق غري اللغوياللوازم مصطلح أطلقه الباحث صائل رشدي شديد، وذلك للزوم كل - *
  .174  ص،2004 ،1، طاألردن للنشر والتوزيع، عمان األهليةصائل رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللة يف العربية دراسة لسانية،  - 1
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 أحيانا، وحزن مل أصرخات شعره على انعكست وعميقة حادة خطوطا حيام يف الطفولة رمست من
  )1(". أحيانا أخرىومترد حتد وصيحات
، قاتال بردا وحولته دفئه الوحوش اهلادئ، وافترست عشه وحرمته بطفولته الظلم يد عبثت قد اعرناشف
 بداية هي طفوليتإن  :"شعبه مأساة بداية مع ولدت اليت اخلاصة ساتهأم بداية -يقول كما– طفولته وكانت

 املنفى يف ,اخليمة يف النار يف الطفولة هذه ضعتو لقد، كامل شعب مأساة بداية مع ولدت اليت اخلاصة سايتأم
 على القدرة ذوي الرجال معاملةَ تعامل فجأة نفسها ووجدت. استيعابه من تتمكن ر وبال مربواحدة مرة

  .)2( "التحمل
 قريته ن اإلسرائيليوهدم وقد 1941 ،سنة عكا قرب الفلسطينية الربوة قرية" يف درويش حممود ولد فقد

 فيه وجلأوا لبنان إىل ا نزحوقد أقاربه وبعض درويش وكان، 1949 عام نيةالفلسطي القرى عشرات هدموا كما
 إىل الربوة اسم الصهاينة رغيوجده،  مع أسبوع كل يقصدها كان اليت بريوت مناطق، منها عدة يف وتنقلوا

 . اهلدم من سلمت اليت ااورة القرى إىل م جلأ بعضهفقدأما أهلها أحيهود، 

  أحاديثمجلة يف تشرده مأساة درويش حممود وصف ولبنان، وقد سوريا  اآلخر إىلموجلأ بعضه
 )3(،)"العادي احلزن يوميات (النثري كتابه يف التشرد هذا عن درويش حتدث واالت، كما الصحف توزعتها

 بطرد احلقيقية املأساة حصول وبعد، لفلسطني الفعلي الصهيوين االغتصاب حصول مع بدأ تشرده أن فيؤكد
،  أجدهال شيء عن فيها حبث أدائما األول عكا طعم هو هذا: "وطنه خارج وتشتيته، الفلسطيين الشعب
 رجل إىل تزف فكانت حبيبيت عن فيها فتشت سنني القرية، وبعد إىل عادت قد فكانت أمي عن فيها فتشت
 الوقح ضابطوال الزنزانة فوجدت شعيب عن فيها يالحقين، وفتشت الفقر فكان عمل عن فيها ، وفتشتآخر

   )4(".الزمن مع يتآكل سورها وكان، واخليبةوأوىل احملاوالت ، العامل حدود آخر كانت
 البريوتية اآلداب جملة يف منشور نص عن منقول وهو وطفولته قريته عن حديثه يف درويش حممود يقول

 قرية يف أقيم كنت سنوات ست عمري كان عندما نفسي ذكرأ :"النقاش رجاء الناقد ونقله ،1970 بريل آيف
 متوسطة ألسرة ابنا وكنت، عكا سهل أمامها ينبسط خضراء هضبة على الواقعة الربوة قرية هي وهادئة مجيلة
 ليايل إحدى يف: متاما ذلك ذكر ال ينإو.. الطفولة لعاب أتوقفت السابعة بلغت عندما الزراعة من عاشت احلال

                                                
  .39  ص،1987لطباعة، اجلزائر، فتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره، املؤسسة اجلزائرية ل - 1
  .242، 241 ص ص ،1971 ،1عن الوطن، دار العودة، بريوت، طشيء حممود درويش،  - 2
  .24 ص ،2004 ،1، الفارايب، بريوت، ط1982 - 1972امحد جواد مغنية، الغربة يف شعر حممود درويش  - 3
  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  - 4
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 مع نفسي فوجدت فجأة، نومي من أيقظتين أمي املنازل سطوح ىعل يناموا أن القرويون فيها اعتاد اليت الصيف
 من ليلة بعد جيري مما شيئا فهم أومل رؤوسنا فوق يتطاير الرصاص كان، الغابة يف أعدو القرية سكان من مئات
 تساءلت أطفال آخرين ذات غريبة قرية إىل اجلهات كل يف الضائعني أقاريب حد أمع وصلت واهلروب التشرد
  )1(".لبنان: كلمة األوىل للمرة ومسعناأين أنا؟  بسذاجة

 لطفوليت حدا وضعت الليلة تلك إيل أن خييل "بالقوة توقفت قد طفولته أن عندها درويش عرف وقد
  )2(".الكبار إىل نتميوأحسست فجأة أين أ. انتهت املتاعب من اخلالية فالطفولة العنف مبنتهى

 الطفولة غد ستفجر واآلالم املآسي وهذه. "وقاسية بةصع طفولة كانت درويش طفولة فإنَّ وذا
   )3(".حقوقها اغتصبها من وجه يف بركانا

 ويف"، 4"وطين كانت وإمنا حيايت مراحل من مرحلة تعين تكن مل الطفولةإن : "مستخلصا قال هلذا
: شيئني على ضبالغ ، مثالتأملالعزلة،  األسئلة، احلرمان، اخلوف، طرح: باملراحل شعر أكنت الطفولة وطن
 إىل احلنني ظل ولقد ")5(،"الواقع هذا إىل وقادوين وطين - طفوليتا احتلو الذين اجلديد، وعلى الواقع على

 يف تلفزيوين حديث أثناء دمعته نزول يفسر ما ذلك ولعل، وبراءا الطفولة إىل باحلنني مرتبطا عنده الوطن
 الذي الكيبوتس هو يسعور ، فكيبوتس؟يسعور كيبوتس تعرف هل:  احملاورينحد سأله أحني هلسنكي مدينة
 املستغرب من يكن مل لذلك، منها املنفى حرمه اليت الطفولة هي وعيه يف ةووالرب الربوة قريته أنقاض علىأقيم 
 طفولته وهو نفسه داخل ذاتيا شيئا المس الذي السؤال ذا فاجأه احملاور حني كطفل، ويبكي يتصرفأن 

   )6(".املنفية
 هلذا نفسه يف عميقا أملا تركت، إذ درويش طفولة يف بقوة املؤثرة احملطات أكثر اللجوء حادثة وكانت

 أين جيدا ذكر أالبيت إىل غدا سنعود أننا ليلة ذات بلغوين أالجئ حياة خالهلا عشت سنة من أكثر وبعد: "قال
 اية الصفراء اجلبنة اية -يل بالنسبة - ينتع البيت إىل فالعودة الفرح شدة من امن مل.. الليلة تلك يف امن مل

 األبد إىل أنسى لن: " أيضا وقال)7(".املهينة الجئ بكلمة يشتمونين كانوا الذين اللبنانيني األوالد حترشات

                                                
 100، 99ص ص 1971. 2 ، دار اهلالل، طاألرض احملتلةاعر رجاء النقاش، حممود درويش ش - 1
 . 100 ، صاألرض احملتلةرجاء النقاش، حممود درويش شاعر  - 2
 . 41. فتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره، ص - 3
 . 24 ، ص1 ،2004اين شاكر، حممود درويش ناثرا، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط - 4
 . 149، 148ص ص ،1999 ،1، طاألردنحممود درويش املختلف احلقيقي دراسات وشهادات، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  - 5
 .  27اين شاكر، حممود درويش ناثرا، ص - 6
 . 100 احملتلة، صاألرض رجاء النقاش، حممود درويش شاعر  - 7
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 الرحلة أن جده وجد إذ )1(".الوطن كلمة على عرفين الذي املصطلح هذا الصفراء اجلبنة الصفراء، تعرفين اجلبنة
، النقود من كبريا كيسا حيمل جدي كان يومها سياحا كنا لقدآه : "العودة من بد وال انتهت قد السياحية
 فلسطني إىل عائدا معه اقفل سيطول لبنان يف الوجود أدرك أن حني جده أن درويش ويذكر "لبنان يف ويرتهنا
 الوعر الليل يف تسللنا.. هةنز وال سفرا ليس لبنان يف وجودنا أن جدي أدرك حني: ".. لبنان بعد فيها الجئا
 بعد للخطر، التقينا املتسللني قافلة تعرضت حال يف العائلة تفكك من خوفا سوية نذهب مل، املوت خطر حتت
 أننا نعرف نكن مل العودة هي وهذه، فلسطني يف أخرى مرة حنن هناك، ها قرية يف املضين الزحف من ليلتني

، فلسطني إىل خلسة عمه مع درويش حممود عودة كانت )2(".وطنال يف باللجوء لبنان يف اللجوء نستبدل
 إىل وترجعه، متسلال اإلسرائيلية السلطات تعتربه ال حىت متكتما فيها وظل، ) األسددير (تدعى قرية إىل فوصل
 مد عرف عندما والغربة والنفي بالتشرد إحساسه ازداد املضنية التسلل رحلة ،فبعد)3("مرة أول جلأ حيث لبنان
  .  إجراءام األمنيةبسبب إليها الوصول واستحالة لقريته اليهود

 انه: يقول أن تعلم لذلك وتفاديا"، بالدمها إىل التسلل بتهمة وجده عمه اعتقال بعد بقاءه حيمي وحىت
 حصل ما كل وكان" ،) األسددير( أهل تعداد جرى حني، الشمال يف البدوية القبائل إحدى لدى الجئا كان

 يف يعيشون الذين اآلخرون ذاقه ما وذاق الغربة حياة فرأى خاصة مبشاعر" أمده قد األوىل حياته يف للشاعر
 القرى هدم عمليات، ورأى خارجه أم احملتل الوطن داخل املخيمات هذه أكانت سواء، الشتات خميمات
 1963 عامإال )"الربوة( زيارة درويش يستطع ومل )4(،"غريبة فشيئا شيئا تصبح وهي، الوطن ومالمح العربية
 عدم للصمت، وقرر أسلمته حادة نفسية إىل األبد فأصيب بأزمة ضاع قد الطفولة وطن تأكد أن رآها وحني
ممنوع،  املنطقة تلك دخول نأل، سريعة زيارة كانت 1963 عام إالَّ املكان أزر مل: "يقول ذ إثانية إليها العودة
 املكان، وكانت ذلك إىل أعود الشوك، لن شيء إال ال مرتل الاك  أجد إال األشوفلم طفوليت مرتع عن فتشت
 التام الصمت إىل القرية، خلدنا أبناء من األصدقاء من جمموعة مع الفريضة هذه بتأدية قمت حج مبثابة الزيارة
  )5(".وبعدها الزيارة تلك طيلة

  :    شعره يف الثقافية واملؤثراتنتماؤه االجتماعي  ا

                                                
 . 213 عن الوطن، صشيء حممود درويش،  - 1
 . 25، 24ص صد جواد مغنية، الغربة يف شعر حممود درويش، محأ - 2
 .25ص امحد جواد مغنية، الغربة يف شعر حممود درويش،  - 3
  .53اين شاكر، حممود درويش ناثرا، ص  - 4
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 والثقايف االجتماعي الشاعر حضور درويش د شعر حمموغلب أويف) النرد عبال (قصيدة يف جند
  .  وإبرازها أكثرالداللة إنتاج يف هاما سياقا مشكال بالضرورة
 الفلسطيين الشعب معظم ن وهذا شأالفالحة على وتعيش تعمل كادحة عائلة إىل درويش ينتمي ف

 الرة ابن "نه ايوميا، ويصرح ودمائهم بعرقهم األرض يسقون كانوا الفالحني أن درويش، وطاملا رأى حينها
 أكثر ، جعله أيضاوفقرية احلال، بل متوسطة أسرة من "وكونه )1(، "الزراعة على تعيش احلال متوسطةألسرة 
 جل أمن القاسية احلياة ظروف تصارع وهي تعانيه مبا إحساسا شدأ، و إليهاواجنذابا الطبقة هذه من اقترابا

، وطنها يف حقها يسلبها أن على صمم الذي املغتصب مع العنيف صراعها جانب الكرمي، إىل العيش منيأت
   )2 (". األولحياا ومنبع رزقها مصدر أرضها على ويستويل

 عن التخلي على محلها دف وإذالهلا الفئات هذه الستغالل جهده البغيض االحتالل كرس "فقد
 عانوا، اليدوية واحلرف الصناعات خمتلف يف يشتغلون الذين العمالف، العصور أقدم منذ أسالفها رضأوأرضها 

 وسوء األجور، واخنفاض العنصري التمييز عن النامجة العيش الظروف، ومرارة وةاقس من يعانونوال يزالوا 
  .)3("االحتالل كابوس حتت -عامة بصفة -واالجتماعية املادية حالتهم

إىل سياج،  خلف حمبوس تراب إىل حيدق وهو جدي مات: "قائال وأباه بأمل جده درويش يذكر هلذا
  .)4(... "خشن تفاح إىل صفرأو محر أوبطيخ وذرة ومسسم قمح من جلده غريوا تراب

 كان وحده الصخر الصخر، من ومن...  أيبصمد لقد" عياله قوت جللب الصعب الطريق أبوه وشق
 جسده خاطت اليت الصبار أشواك على يدلنا  كانننسى، ال اخلبز، والثوب، والكتاب، ولكي رغيف لنا يقتلع

  . )5("باألرض
 األسرة وضع إىل -خيوهلا وتريب حقلها وحترث خبزها تنتج" أسرة من درويش أسرة حتولت وهكذا

 كان لقد "القوت يستجدي الجئ إىل ، ويتحول)6("القسوة منتهى يف اجتماعية حياة تعيش اليت الالجئة
واحلرج،  باملهانة الفلسطيين يشعر جوع لسد كاف غري جماين غذاء على للحصول طويل صف يف الوقوف

                                                
  .212 عن الوطن، صشيءحممود درويش،  - 1
  .50ره، صفتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شع - 2
  .49، 48صص درويش ومفهوم الثورة يف شعره، فتحية حممود، حممود  - 3
  . 45اين شاكر، حممود درويش ناثرا، ص - 4
  .39 املرجع نفسه، ص - 5
  .40 املرجع نفسه، ص - 6
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 يف الوقوف إىل حاجة دون، جوعه تسد اليت اخلريات به أرضه كانت الذي املعطاء بوطنه إحساسه ويعمق
  ).الشحاذين طابور (درويش حممود مساه أ )1("صف

 يف واضحة داللية ظالال هلا نأل قالسيا هذا عناصر يف تدخل أا غري هامشية تبدو حادثة وهناك
 جعله عليها قسرا املفروض العائلة فقر أن غري، الرسم مبوهبة يفيض كان درويش حممود أن وهي القصيدة
: قائال بأسف ذلك عن ويعرب، ماديا كلفة قل، ألنه أللشعر الجئا للرسم حبه وعن، املوهبة هذه عن ينصرف

 يف كنت رمبا، الرسم يف آنئذ موهوبا كنتأين : مرة ألول النقاب اكشف أن املستهجن من يبدو واليوم".. 
الرسم،  عن توقفت ملاذا تعرف عندما تضحك كشاعر، وقد ال كرسام أتطور أخرى ومالبسات ظروف
 أدوات من احتاجه ما يشتري أن إمكانية له يتيح املال من قدرا والدي ميلك مل: البساطة منتهى يف السبب
 حاولت وعندها، الرسم عن وتوقفت فبكيت، كثريا ذلك آملين، النفس بشق الكتابة دفاترب زودين لقد، الرسم

   )2(".مالية نفقات تتطلب ال الشعر الشعر، وكتابة بكتابة الرسم عن التعويض
املنفى واالستالب القسري : كانت هذه إشارات سريعة للحالة االجتماعية للشاعر عناوينها الكربى

  .... وأحالم العودة
 فهمها ويف، جهة من املتكلم لدى الداللة إنتاج يف مهم بدور الثقايف املكون يقوم آخر جانب ومن

 انتقاء على لذلك فيعمل، مبعانيه يعتين املعاين، فاملثقف تفتيق يف دور وللثقافة"،  أخرىجهة من املتلقي لدى
 خمتلفة بطريقة املعىن يفهم فقد مثقفا كان  إننهإاملتلقي، ف عن ذلك مثل وقل، وتعابريه تراكيبه واختيار، ألفاظه
 هنا ذلك، ونذكر إن أمكن وعلمهما واملتلقي املتكلم من كل ثقافة على التعرف من بد املثقف، فال غري عن

  )3(".واملتلقي املتكلم من لكل السابقة التجارب معرفةأمهية 
 هذا لصد التثقف لضرورة  بإحلاحنادى، حيث أنه عالية بثقافة له يشهد درويش حممود والشاعر 
 الذيل لفلسطني، مث عنيفا ويدا أن نقوله الذيإن : " يف كثري من احلوارات قائاللفلسطني الزاحف التهويد
 و حيث انكب منذ مراحل طفولته )4(".الثقافية النخبة كل جتند لوال املمكن تنفيذه من كان ما فعال حصل

 ومجاليات، العريب الشعر سياق يف وترعرعت ولدت جتربيت أن وخاصة ":على القراءة بادئا بالشعر العريب القدمي

                                                
  .105 احملتلة، صاألرض رجاء النقاش، حممود درويش شاعر  - 1
  . 29اين شاكر، حممود درويش ناثرا، ص - 2
  .180  ، صيف العربية صائل رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللة - 3
  .154  شلحت، ص ألنطوان) احلوارإىلحممود درويش ودالالت احلاجة (حممود درويش املختلف احلقيقي، مقال  - 4
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 كما أنه ل من كتابات غري العرب من األدباء )1(... ".الذاتية تطورها إلمكانيات وفية وبقيت العربية اللغة
خصيته طعم حممود درويش جتربته الفعلية بعناصر ثقافية وأدبية سامهت يف تكوين ش" والشعراء األجانب، فقد 

الشعرية املتمردة املقاومة، ويف دفع عجلة التطور السريع الذي حققه خالل مسريته الشعرية، بعد أن منت رغبته 
 من اهتمامه خالل مرحلة دراسته الثانوية، وهي املرحلة اليت كانت األكربيف كتابة الشعر الذي أخذ حيتل اجلزء 

تها األدب العريب فالعربي، مث األدب الثوري الروسي، وغريه بداية تفتحه على عامل اآلداب املختلفة ويف طليع
  )2(."من آداب املقاومة والثورات يف العامل

وجد هذا الشعر طريقه إىل نفس حممود درويش فهو شديد اإلعجاب بأيب فراس احلمداين، "لقد 
 بدا تعريف على :"، كما يقول)3"(واملتنيب من الشعراء العرب القدامى وحيب بشكل خاص شعر الصعاليك 

األدب الثوري خالل دراسيت الثانوية، قرأت االحتاد واجلديد وغوركي ولينني، حتسست طريقي، وظهرت 
وإين أحب ماياكوفسكي على وجه اخلصوص، وإىل جانب تأثره بالثقافة واألدب ... نقطة ضوء يف حيايت
أمثال ناظم حكمت، ولوركا، واراغون، تأثر حممود درويش بشعراء املقاومة العامليني "االشتراكي الروسي، 

ومن الصعب ... فثقافته كانت رفيعة جدا واطالعه كان واسعا على اآلداب التقدمية خصوصا"، )4("وغريهم 
جدا أن جند ثقافة أجنبية حمددة حملمود درويش، ذلك ألنه مل يتوقف عن التطور واالجتهاد والتجريب 

كما أنه من املتابعني للثقافة العربية املعاصرة، إذ تفاعل مع املذاهب  )5(،"واالطالع على ما يتيسر له من قراءات
كما مل يبتعد عن التأثر بشعراء احلداثة . األدبية احلديثة مزاوجا بينها يف شعره من رومانسية وواقعية ورمزية

 منذ نعومة أظفاره، وهذا ما تدفعه إليه رغبته العارمة يف املطالعة. وغريهم.... أمثال نزار القباين وأدونيس
  . وجعله يكون ثقافة عميقة

ميلك معرفة واسعة باللغة العربية، ومبفرداا اللغوية والشعرية، فمحمود درويش ميتاز امتيازا "ومع أنه 
   )6(".واضحا يف شعره بثرائه اللغوي، فهو ال يتعثر يف البحث عن ألفاظه وال يفتعل اشتقاقات لغوية غريبة

                                                
  .29 الرب غوثي وحسن خضر وزكريا حممد، برام اهللا، صساملرجع نفسه، حوار أجراه معه غسان زقطان وحسني  - 1
  .297 حملمد بنيس، ص) اإلنساينحممود درويش يف القلق الشعري والوفاء (املرجع نفسه، مقال  - 2
 . 55، 54ص صفتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره،  - 3
  .59 ، صاملرجع نفسه - 4
لرياض ) رحيل عاشق فلسطني(مقال ، 2009 ،1ط والنشر، للكتب الريس رياض حممود درويش عصي على النسيان، ،ميشال سعادة - 5

  .157 عصمت ص
 .119احملتلة، صاألرض رجاء النقاش، حممود درويش شاعر  - 6
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 من املتمكن درويش حممود"لى الثقافات األخرى من خالل تعلم لغاا إذ أن فإنه فتح الباب ع
 اإلنسانية العالقة جل أالفرنسية، من يتعلم أن باريس إىل وصوله فور قرر الذي نفسه هو، والعربية االجنليزية
 تاح على الغريورأى درويش دائما أن قوة الشعوب تكمن يف ثقافتها واالنف)1 (،"باريس من املعرفيةواإلفادة 

 يف الثقافة عن نبحث أوال أن فعلينا ا نعمل اليت اإلنسانية القضية خلطورة ومقدرين ملهمتنا خملصني كناإذا "
أليس أمامنا إال هذه الثقافة،  إىل نصل طريق أي من نفوسنا، ولكن يف األدبية والطاقة املوهبة ، لنلقح شيءكل
  )2(... "وجديتها لقضيةا صعوبة من األجنبية إنين متأكد اللغة

  )3(".والفنية اجلمالية ومواصفاته وشروطه حضوره متكامال، له ثقافيا سياقا درويش صار "فقد وذا
، وترمجت قصائده إىل عدة لغات عاملية، كاللغة االجنليزية محظي شعر حممود درويش باالهتما" فقد

  )4(... ".البولنديةوالفرنسية واالسبانية وكذلك إىل اللغة السويدية، واللغة 
، كما يؤكد الشاعر على )5( "أكثر من عشرين لغة وهو أفضل من يباع من الشعراء يف فرنسا"بل إىل 

كنت مولعا بشكل خاص باألساطري اليونانية ":وبقصص القرآن، والتوراة يف قولهتأثره باألساطري القدمية، 
  )6(".يلةوبقصص القرآن والتوراة، وقرأت بشغف حكايات ألف ليلة ول

املتكلم الثقافية، ونظرته إىل فعل التثقف كعامل /  كانت هذه أهم اإلشارات إىل مرجعية الشاعر
ضروري للشاعر وملتلقيه باخلصوص، للرقي بلغة اإلبداع من جهة، ورفع القضايا اهلامة والدقيقة للشعوب عرب 

  . التاريخ، وكل هذا سنلمسه يف دالالت القصيدة
  : سيةالزمة احلالة النف

تعكس كلمات بأعبائها ومعان " احلالة النفسية جزء ال ينفصل عن املتكلم خاصة إن كان شاعرا، فهي
ال تنفك عنها، وعليه فإن هذا املعىن يكون خاصا ذه احلالة النفسية ال بغريها، ذلك أن املتكلم يتأثر يف نظمه 

                                                
  .297، 296ص صحملمد بنيس، )حممود درويش يف القلق الشعري والوفاء اإلنساين(حممود درويش املختلف احلقيقي، مقال  - 1
  .املرجع نفسه الصفحة نفسها - 2
  .113 حملمد محزة غنامي، ص) شاعر ممتاز واحد يكفي(ختلف احلقيقي، مقال املحممود درويش  - 3
  .61 فتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره، ص - 4
 جملة الكفاح العريب ،سان نصرحل)  العاملأحبهقال قلبه كفى، عاشق فلسطني الذي ( مقال  دة حممود درويش عصي على النسيان،ميشال سعا - 5

  .173  ص،2008 أغسطس  أب 18 عدد
  .277 عن الوطن، صشيء حممود درويش،  - 6
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املتكلم واملتلقي، فإن املعىن قد يتغري نظمه عند مبا يكون عليها، فإذا ما فارقت تلك احلالة النفسية كال من 
  )1(".املتكلم وقد يتغري فهم املتلقي للمعىن ولقصد املتكلم

خصائص احلالة النفسية للبشر أا "ال نستطيع أن منسك حبالة نفسية واحدة يف القصيدة، ألنه من 
 الكالمي والعمل األديب إبداعا وألقاً، متغرية وال ميكن أن تستقر على وترية واحدة، وهذا التغري يعطي العمل

ذلك أننا سنقف على حاالت متعددة تعكس موافقات، وأحيانا مطابقات، مع األحوال النفسية املتغايرة عند 
غري أننا )2(،... "املتلقي فيأنس املتلقي، ذا التنوع من الكالم وتقع األعمال األدبية يف نفسه موقعها املؤثر

عام، فانفعاالت الشاعر متراوحة بني السخرية والتهكم وهي الغالبة يف سياقاته، وبني نستطيع وصفها بشكل 
األمل واألسف والتوجس واجلدية وهي كثرية، مث األمل واالستمرار واحللم وهي قليلة، وستجيبنا الدراسة على 

  . كل هذه السياقات النفسية واستعماالت الشاعر لبناه فيها فيما يأيت من املباحث
حتمل اإلشارة معىن يقصده املتكلم ويفهمه املتلقي يف أغلب األحيان، وإن مل : "زمة اإلشارة واألداءال

 إذا أراد املتكلم قصدا بعدم إظهار املتلقي ملعىن إاليكن لإلشارة معىن فتكون حركة زائدة يعاب عليها املتكلم، 
  )3(".واملهمة يف إيصال املعىن وفهمهاإلشارة، وتعد احلركة واستخدام اإلشارة من العوامل املساعدة 

وطريقة األداء الصويت هلا دور فعال يف شحن املفردات بالكثري من املعاين االنفعالية والعاطفية، كأن "
تنطق الكلمة وكأا متثل معناها متثيال حقيقيا، وال خيفى ما لإلشارات املصاحبة للكالم يف هذا الصدد من أمهية 

  )4(".نفعالية يف إبراز املعاين اال
 ما بدا على إاليبدو الشاعر حمافظا على هدوئه هلذا قلّت حركاته وإشاراته، ) العب النرد(ويف قصيدة 

وجهه من إشارات االستغراب كرفع احلاجبني ورفع الشفتني مغلقتان، أو رفع اليدين وإظهار وبسط الكفني 
 مبا حيمله السياق عندها، وستتوقف الدراسة عند أحيانا وحتريك اليدين الواحدة منهما، أو مها معا انفعاال

  . إشاراته احلاملة ملعىن ما يف سياقها احملدد لتدعم الداللة اليت حيملها بالتحديد
  : الزميت املكان والزمان

يلتصق الزمان واملكان بالداللة املرجوة، ومبعرفتهما نتعرف على أجزاء من الداللة الكلية، وبإغفاهلما 
كانت قد كتبت على أرجح تقدير يف عمان، أين كان ) العب النرد( منها، وإن كانت قصيدة نغفل الكثري

                                                
  .181 ، ص يف العربيةصائل رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللة - 1
  .181 املرجع نفسه، ص - 2
  .132ص املرجع نفسه،  - 3
  .297ص،  1999 ،2أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، ط - 4
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يف أمسية شعرية يف رام اهللا بفلسطني، أي "حممود درويش يقيم يف آخر أيام حياته إال أا ألقيت أول ما ألقيت 
إلذاعية، وعلى املواقع ومن مثة سجلت وعرضت على القنوات التلفزيونية وا)1 (،"قبل رحيله خبمسة أسابيع

  . ، وتنشر)ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي(االلكترونية، هذا قبل أن جتمع مع قصائد الديوان األخري 
  : الزمة املقام

احلالة اليت يقال فيها الكالم، وذلك كأن يكون املقام مقام حزن وبكاء، أو مقام فرح وسرور، " وهو 
دور يف معرفة السبب العام للكالم، أو اجلملة، أو "وذا فللمقام )2 (،"لكأو مقام تكرمي أو مقام ذم أو غري ذ

معرفة نوع املقام من حزن أو فرح أو ذم، فليس من املناسبة مثال أن نذكر يف مقام التوبيخ عبارات أو تعليقات 
   )3(".ال ختلط اجلد باهلزل:  ما يؤول إىل هزل، وهذا كثري يف حياتنا، فنقول للقائلأومضحكة 

ومقام القصيدة نستطيع أن نراه أنه مقام متنوع، فهو وإن كان ال يبتعد عن احلديث عن قضية متس من 
يستمع إليه يف رام اهللا، وتقلق من يعادي احلديث عنها مصاحله، فهو مع هذا يبث فيها نظرة شاملة حلياته اليت 

د بقوة الظلم يف كل مكان يف الكون، تتالحم يف كثري من حمطاا مع كل فلسطيين تشرد، وكل إنسان مضطه
له أحالمه احمللقة يف استقرار وسالم منشودين، وذا فقد عم مقام احلزن واألسف واألمل والتمزق والضياع 
أحيانا يف متاهة املصادفات، وقد اختزل درويش يف هذا املقام جدلية احلياة واملوت، املنفى والعودة، األمل 

 مريرة مما حصل طيلة مسرية شاعر ميثل شعبا، كما نلمس بطريقة ملفتة مقام واليأس، كما صدر عن سخرية
من يريد التوديع وال يصرح به، ألنه مل ير بعد ماءه بعد ظمأ طال حىت اجلفاف، وهذا كله يستدعي سياقات 

  . لغوية بعينها سنتوقف عندها متتالية أثناء الدراسة
  : الزمة احلدث الكالمي

نتعرف على أسباب ما قيل ودوافعه ومناسبة " وأمشل من املقام فمن خاللهاحلدث الكالمي أعم "
الكالم اخلاصة والعامة، وفيه ننظر إىل كمية الكالم املتبادل بني أطراف احلديث حبيث أمتكن من حتليل هذه 

كلم واملتلقي، الكمية وأرى مناسبتها لكل من املقام واملتلقي واملتكلم، وننظر يف أسلوب احلوار القائم بني املت
وننظر يف الكيفية اليت جرى فيها احلدث الكالمي، وحناول أن ننتبه ألسباب احلدث الكالمي الفرعي، فلعل 

  )4(".الفرعي يكون هو السبب الرئيس للحدث الكالمي وليس ما هو ظاهر لنا

                                                
 www. almolltaqa. com/vb/showthread. php?18721ت موقع انترن - 1
  .63  ص،2002 ،1، طاألردن، دار الفكر، وأقسامها تأليفهافاضل السامرائي، اجلملة العربية  - 2
  .16 صائل رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللة يف العربية ، ص - 3
  .174، 173 صص ، بتصرف، يف العربية رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللةصائل  - 4
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هللا بفلسطني هلذا فإن احلدث الكالمي الذي أمامنا هو قصيدة شعرية مدونة ومسجلة، وألقيت يف رام ا
وهي مبنية على سياقات لغوية كثيفة الداللة، ومبنية على إيقاع حبر املتدارك عروضيا، وتكثيف الصور والرمزية 
املتوهجة والتناص املفعل خلدمة الداللة املنشودة، ومعجم القصيدة ملتقط من جزئيات احلياة اليومية، وإن 

العب (ق الفهم بل تزيد الشعر إشراقا وسطوعا، ويف قصيدة كانت توازيه وتدعمه ألفاظ وتعابري مشعة ال تعو
  ...... يصدر الشاعر عن أبعاد كثرية كالبعد التارخيي واالجتماعي واالستشرايف) النرد

 تلك تكثرجند صدى شهرة الشاعر من بداية القصيدة حىت ايتها، و: بالقارئ وعالقته الشاعر شهرة
 الصدد هذا يف ونكتفي عامليا أو عربيا سواء صيته وذيع شهرته إىل بالشاعر، وتشري حتتفي اليت الشهادات
 عد حىت مرموقة أدبية مكانة درويش حممود حقق فقد، )النرد العب (قصيدة يف الداللة عناصر خيدم مما ببعضها

  . املبلغ هذا بلغوا ممن والقليلني األوائل الشعراء من حبق
 واحد عريب شاعر يف قبله جتتمع مل كبرية شعرية ازاتاجن ثالثة حيقق أن درويش حممود استطاع" إذ

  : وهي
  . واحد كيان يف الرمز مع الشاعر هي امتمعا، و وفلسطني الشعر فأصبح قضية شاعر يكون أن -1
 الشاعر مرتبة إىل به ترتقي واألدب الشعر مجهور على واسعة سلطة شعبيا، له شاعرا يكون نإو -2

  .  إليهلالستماع للذهاب املشقة تكبدوي، مجهوره يعشقه الذي النجم
 عمقا والبنيوية التعبريية قدراا وإرهاف القصيدة أفق بتوسيع مهموما طليعيا شاعرا يكون نأو -3

  )1(".ونفاذا
 من أكثر باعت قد كتبه كانت 1977 عام ففي (العريب العامل يف واسع عريض مجهور "له تشكل وذا

 يف واسع نطاق على لالنتباه والفت مقروء وهو، ...فحسب طينينيالفلس أوساط يف ليس) نسخة مليون
 من األخرية العقود يف الدنيا مال درويش حممود"  أنخضر حسن تعبري حد على القول ميكن كما ،)2("إسرائيل

 كربيات عليهم، وتتناقل تضيق قاعات يف لسماعه الناس حيتشد العربية العواصم الناس، ففي القرن، وشغل هذا
  )3(".األوىل صفحاا صدر على وقصائده أخباره القومية حفالص

                                                
  .28  حممود درويش عصي على النسيان، ص،ميشال سعادة - 1
  .275  ص،حممود درويش املختلف احلقيقي - 2
  .74 ص املرجع نفسه، - 3
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 ويشكل العاملي مث ومن، العريب الشعر حركة يف استثنائيا رمزا أمسى قد درويش حممود أن احلقيقة يف"
  )1(... ". أحالمناعليه تستند بارزا وركنا ثقافيا فقا أوخربته وموهبته بديناميته

 ال ا، وهذا كثريا هتم أنا أالقارئ مع عالقيت يف جدلية هناك نتكا الشعرية جتربيت طيلة: ".. يقول
 أساس على قائم واالختالف اجلدلية هذه قطيعة، كل حتصل أال على حريص ملتطلباته، ولكنين خضع أنين أيعين
 دتعاق دونه، فهناك من للقصيدة حياة ال أن واثقوأنا خذله،  ألن بأنين واثق مقدس، فهو وشبه كثريا يعنيين
  )2(".نتبه أن أجدا وجيب معقد

 يف زاهدا صرت ورمبا:"... كان أينما بالقارئ السامية عالقته إىل آخر حوار يف بتواضع ويشري
 أمسيايت تراجعت، فجمهور قد بقرائي عالقيت أرى أن ال أخرى جهة من الواسع، ولكن مبعناها اجلماهريية

 على حيرضين القارئ أن يعين وذلك، الشعري االنتشارئيات  إحصايف األوىل املرتبة حيتل كتيب وتوزيع، يزداد
أمسيته " حىت غدت على حد تعبري عادل حممود)3 (،"طور إىل طور من الشعرية، واالنتقال أدوايت تطوير

 وهذا ما جعل الشاعر يرتقي إىل العاملية بشعره ،)4("الشعرية تشبه طقسا وصدور كتاب جديد له يشبه مومسا
سر حممود (ومن بني الشهادات على ذيوع صيت الشاعر ما ذكره حسن خضر يف مقاله . وأدبه اإلنساين

كان عدد احلاضرين يف أمسياته يعد باآلالف، وكانت أمسيته تعترب أحداثا ثقافية مهمة يف العواصم ): "درويش
ضائيات على العربية، تغطيها كربيات الصحف وقنوات التلفزيون ويف السنوات األخرية، عندما انتشرت الف

نطاق واسع، كانت األمسيات تنقل بالبث التلفزيوين احلي واملباشر إىل أعداد يصعب حصرها من املشاهدين 
يف العامل العريب، وقد حضرت بنفسي بعض تلك األمسيات يف عواصم عربية خمتلفة، ورأيت كيف يضع 

ول على مقعد يف القاعة باالستماع املنظمون مكربات للصوت يف اخلارج لتمكني من مل حيالفهم احلظ باحلص
  )5(".إىل الصوت يف اخلارج

يوليو حيمل صورته، / من متوز28 أصدرت وزارة االتصاالت الفلسطينية طابع بريد يف 2008ويف عام "    
، لوحة أوربا للشعر، 1981، درع الثورة الفلسطينية 1969جائزة لوتس : ومن بني اجلوائز اليت حصل عليها

                                                
  .310ص، املرجع نفسه - 1
  .23ص، املرجع نفسه - 2
وحسني الربغوثي وحسن خضر وزكريا  غسان زقطان أجراهحوار )حممود درويش ال احد يصل(حممود درويش املختلف احلقيقي، حوار  - 3

  .28حممد، ص
  .23ص. 1999 ربيع وصيف 5، 4عدد ، الشعراء، ويش، شهادة بال عنوانحممود عادل، عن حممود در - 4

5  - http: //www. metransparent. com/spip. php?page=article&id_article=6657&var_la 
ng=ar&lang=ar 2009مايو /أيار 19 مقال حلسن خضر يوم الثالثاء   
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، 1993، الصنف األول من وسام االستحقاق الثقايف التونسي 1982ينا من االحتاد السوفيايت جائزة ابن س
... 2007، الوسام الثقايف من تونس، وجائزة القاهرة للشعر العريب 2004جائزة األمري كالوس اهلولندية 

ينة هيوتسن  إثر عملية يف القلب مبد2008أغسطس /وغريها، وقد تويف حممود درويش يف السادس من آب
، وقد ترك إنتاجا شعريا ونثريا غزيرا، وما قيل عن درويش فيما سبق ليس معناه أنه خال من )1("األمريكية

  . اخلصوم، بل له خصوم ومعادين سواء لشعره شكال ومضمونا، أو لقضيته وشخصه ومذهبه يف احلياة
  : الزمة املتلقي 

ية بعد املتكلم والكالم، وال ميكن االستغناء عنه، ذلك أن العنصر الثالث من العملية الكالم" يعد املتلقي
الكالم إمنا قيل له، والبد من معرفة مجيع ما حييط به ليسهل علينا حتليل الكالم، وال ميكن لنا أن نتبني كنه 

  )2("الكالم إال أن نتعرف على املتلقي
هذا التساع حضوره وتواجده ويف العمل األديب تزداد صعوبة رصد املتلقي وحتديد دائرته بدقة، و

وتنوع مذاهبه، كما أنه ال ينحصر فيمن حضر إلقاء القصيدة مباشرة، وإمنا يتعداه إىل كل من يلتقي بالقصيدة 
قراءة أو مشاهدة ومساعا على امتداد الزمن، هلذا فإن العمل األديب ليس كأي عملية كالمية بني املتكلم العادي 

" فيه مستويات املتلقي الثقافية، حيث شكلت هذه العالقة جدلية دائما من حيثواملتلقي العادي، ألنه تراعى 
ملاذا ال : هل يرقى األديب بعمله فيصعد إليه املتلقي، أم يرتل األديب إىل مستوى املتلقي؟ وقد سئل أبو متام

   )3( ".وملاذا ال تفهمون ما يقال، فأرجع العجز عن الفهم إىل املتلقني: فأجاب تقول ما يفهم؟
 وسبقت اإلشارة إىل أن مجهور درويش مجهور عريض تكثر فيه طبقة املثقفني والدارسني واحملبني 
لصوت درويش، والنقاد الذين يؤدون دور الوصل بني املتلقي وبني الشاعر، وهم عرب وغري عرب فمنهم 

افة والذي يتذوق الشعر من بكل أشكال العداء، وفيهم األقل ثق) املعادي للقضية الفلسطينية(الصديق والعدو 
،كما جند يف القصيدة مجعا ال حيدد ...إيقاعه وثقل لغته اليت تسحر، وال يهمه مقاصده وفتح شيفراته وخفاياه

من أنا : املتلقي لدرويش وال حيصره فهو شاعر اجلميع وشاعر اإلنسان أينما كان ومهما كانت انتماءاته فيقول
، 36الديوان األخري، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي، ص ص( أو أقل قليال كمأنا مثل/ لكمما أقول  /لكمألقول 

  . ، فدرويش يوجه شعره وصرخته وأفكاره وإبداعه دون تزمت يف حتديد املتلقي املنشود)35
  : الشعر لغة خصوصية

                                                
  .الغالف، 2009 ،1 تنتهي، رياض الريس للكتب والنشر، طأن هلذه القصيدة أريد ال األخريحممود درويش، الديوان  - 1
  174 ص، يف العربيةصائل رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللة  - 2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
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 وعلى) referential (شارياإل: "منهما األول على للغة، يطلق استخدامني وجود على إمجاع مثة
 وفق -واملدلول الدال بني الدقيق التطابق إىل يهدف بأنه شارياإل ، ويتصف)emotive (االنفعايل: اآلخر

 سوى شيئا ليس بأنه فيتسم للغة االنفعايل االستخدام، أما االتصالية الوظيفة ليحقق )*(السوسوري املصطلح
 من كثري "ويف)1 (،... "املنتج املعىن يف وليس للمعىن إنتاجه يف... شكله يف كائن وجودهإن : الداللة تقنية

 معان وهي، )2(/"احلريف/ العقلي/ الداليل املعىن أخرى تتجاوز معان لتأدية اللغوية الرموز تستعمل املواقف
  . وضمنيةإحيائية 

 جيدد الشعر أن الشعوب، هو لدى اللغة على للشعر األساسي الفضل" أن نفسه درويش حممود يقول 
 إبداع إىل حباجة دائما اللغةإذن وكالسيكيا،  قدميا يصبح ما سرعان موالي جديدا يبدو ا، ومادائم اللغة حياة
 كل ولدى الفلسطينيني، بل لدى فقط منط، ليس إىل تتحول اليت الدالالت إفراط من وحيميها، حياا جيدد

 إىل جتاوزها الشاعر على لب واملستهلكة اململة النمطية يف تقع ال أن بد ال حسبه الشعر فلغة )3(،"الشعوب
 تشحنأن  "شاعرا كنت إن عليك أن درويش، فرأى املتجددة االستعماالت وفق الدالالت حييي الذي التجديد
 الشعر متطلبات جديدة، هذه بدالالت شحن إىل وحتتاج الدالالت هذه من اللغة جديدة، تفرغ بدالالت اللغة
  ) 4(..".الشيخوخة من حيميها نأ، وسابقا موجودة تكن مل حياة للغة تعيد أن وهو

 أن إىل الشعري الدال يتجه" إذ)5(،"شعرية هي ما بقدر توصيلية شارية إليست" الشعر لغة أن أي
 داللية حزما إحيائي، يستدعي غىن من الشعري النص عليه ينطوي ملا ذلك ولعل، الدالالت متعدد يكون

 وعي يف معروف مرجعي حقل منهما للدال، األول ينيمرجع حقلني تقاطع نتيجة متعددة، تتحقق وإحياءات

                                                
  دو سوسريينظر حماضرات يف اللسانيات العامة فرديناند  - *

f. de saussure ,cour de linguistique generale,2eme edition. ENAG 1994 
  .41 ص،2001، 1 يف اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر، طوالرباغماتيةشاهر احلسن، علم الداللة السمانتيكية  - 1
راه غسان زغطان وحسني الربغوثي وحسن خضر وحممد زكريا، ج أ)حد يصل أحممود درويش ال( احلقيقي، حوار املختلفحممود درويش  - 2
  .24ص

 ص ،2001 ،1 خضرة، تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، طأبوسعيد جرب حممد  - 3
. 1املديين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط اخلطاب النقدي اجلديد ترمجة وتقدمي امحد أصوليف : عن تزفتان تودوروف وآخرون .15

  52، 51ص ص. 1987
  .املرجع نفسه، الصفة نفسها - 4
  .136 ص.1992، الكويت اب 164عامل املعرفة عصالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص،  - 5
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 عرب يتبلور مباشر، ومل تشخيص له يتوافر مل مرجعي حقل منهما والثاين -املعجمي املعىن يقابل -املتلقي
  )1(".عليها املتواضع اللغة نطاق يف حمددة توصيفات

 الشاعر أما: "قائال شاعرال عند اللغوي االستعمال خصوصية إىل السعران حممود الدكتور أشار هلذا
 والسر)2 (،"األول شغله هو وهذا، املعاين ظالل ومن إحياءات، من الكلمات تثريه مبا يعىن ما أول يعىن فهو مثال
قوله،  العادية اللغة تستطيع ال ما قول على قادرة" أا أصبحت احلديث العصر يف خاصة الشعرية اللغة متيز يف

 قصيدة من التجدد بطاقة لغته تزويد على الشاعر قدرة مبدى منوطة دةاجلدي القصيدة شعريةوأصبحت 
  )3(".ومتجددة جديدة دالالت موقع كل ويف مرة كل يف تتقمص أن على القدرةوإكساا ، ألخرى

 بتطويعها وذلك وعمقا جاذبية أكثر جبعلها، للغة االستعمايل االرتقاء من حالة هو إمنا الشعر نإف وذا
 يف واضح تفرد اللغة مع درويش حممود الشاعر تعامل يف أن الذكر الداللة، وجيدر املكثفة للغويةا الصور لصنع
 ثراء إىل للمرجع اإلشارة جمرد من لتنقل، الواقعية العناصر حتفز أسلوبية إجراءات عدة جريي "نه أحيث، شعره

 مدخال أولية مفردات إىل املوضوعي العامل يفتت الشاعر نإف املتجاوزة، الصورة يفأما الشعري،  باملعىناإلحياء 
 مينح ما السياقية، وهو حياا قبل اللغوية املفردة حتياها اليت هذه) املعجمية احلالة (نسميه أن ميكن فيماإياها 

 إىل) املعجم سدميية (من الكلمة إخراج يف اللغوي التشكيل به يتمتع ما التشكيل حرية من التصويرياإلبداع 
  الترميز الداليلمبستويات لغته تتعانق وذا،)4( "ومبدع متاما جديد تشكيل املتجاوزة ياق، فالصورةالس داللية
سلفا،  واضحة القصيدة كانتإذا : "نه إحواراته إحدى يف يقول نهإف هلذا، معا ومجاليا أفقا إحيائيا وتلبس العالية

 يقول الشعري النص كانإذا ذاا،  اللخ تكوا خالل من نفسها عن تكشف القصيدة نشعرا، أل تكون ال
وذا فقد كانت )5 (،"الشعر هو تقوله، فهذا أن تقصد مل ما تقول، وقولك أن تقصد كنت مما وأكثر بعدأ
مغامرة حممود درويش األوىل هي املعىن، لكنها يف الوقت نفسه مغامرة مع اللغة، فاستعماله للكلمات بعيد عن "

ين بالدالالت، وهو مغامر جريء توصل إىل أسلوب شعري خاص به، وفرض املألوف، وقاموسه الشعري غ
 )6(...".على لغة الشعر كلمات مل يسبق هلا أن استعملت يف الشعر، إنه شاعر املعىن واإلمياءة والتوهج

                                                
  .17 خضرة، تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش، صأبوسعيد جرب حممد  - 1
  .227د السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، صحممو - 2
  .188ص. 2006عني مليلة، اجلزائر، ، الربعي بن سالمة، تطور البناء الفين يف القصيدة العربية، دار اهلدى  - 3
  .185، صحملمد فكري اجلزار )الصورة الشعرية والتشكيل اجلمايل عند حممود درويش(حممود درويش املختلف احلقيقي، مقال  - 4
 غسان زغطان وحسني الربغوثي وحسن خضر وزكريا حممد، أجراه) حد يصلأحممود درويش ال (حوار  حممود درويش املختلف احلقيقي، - 5
  .37ص

  .168حلسن نصار، ص)  العاملأحبهقال قلبه كفى عاشق فلسطني الذي (ميشال سعادة، حممود درويش عصي على النسيان، مقال  - 6
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3 
 داللية قيمة يشكل داخليا كوناوم النص عتبات أهم من عتبة" كونه يف عام بشكل العنوان أمهية تتمثل

 للكشف وسيلة كونه عن فضال، ما معىن على يؤشر الذي النص لسلطة ممثال اعتباره ميكن الدارس، حيث عند
  )1(".غموضه فك يف واملسامهة النص طبيعة عن

 عادة وهو)"،)2ا خاص فضاء يف دالليا تشتغل مستقلة بنية" بوصفه املتلقي يصادفه ما أول فالعنوان
  )3(".قصيدته فحوى ه الشاعر أنيظن ملا داللية خالصة كوهو بذلالشعري،  النص من يكتب ماآخر "

، وذا فهو الشعري خاصة النص لداللة وتركيز تكثيف بؤرة حتته، أو ملا اختصار كرب أالعنوان ويعد
خدمها القارئ الناقد فهو مفتاح الداللة الكلية اليت يست" أوىل نوافذ القارئ اليت يرى منها دالالت النص

  )4(".مصباحا يضيء به املناطق املعتمة
 وال، النص عرب كلها الداللة سياقه من تنبثق الذي) النرد العب (هو درويش حممود قصيدة وعنوان

 الصحيح الثالثي) يفعل فعل، يلعب لعب (من) العب) (الفاعل اسم (بنية القصيدة، فنجد بانتهاء إال تنتهي
 ونسب بابك اردشري وضعه معربأعجمي  "اسم ، وهو)فعل (وزن على) نرد (االسم إىل افمض ارد، وهو

                                                
  .09 ص،2004، هوية العالمات، العتبات وبناء التأويل، الس األعلى للثقافة، مصر، شعيب حليفي - 1
  .48 ص،1993، 2حممد عبد اهللا الغذامي، ثقافة األسئلة، دار سعاد الصباح، ط - 2
  .19 ص،1998، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، األديبحممد فكري اجلزار، العنوان ومسيوطيقا االتصال  - 3
  .200ص. 1 يف نقد الشعر العريب، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، طاألسلويبحسني قاسم عدنان، االجتاه  - 4

Université Sétif2



تعانق الصرف والداللة ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاألول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 
  في السياق

 

68  

 أعجمي اسم النردشري، فالنرد بعريب، وهو وليس معرب فارسي به يلعبشيء :  بأنهمنظور ابن وذكره"إليه 
   )1(".حلو مبعىن) شري (و معرب

 يأيت ما حسب على احلجارة فيها لاحلظ، وتنق على تعتمد وفصني وحجارة صندوق ذات لعبة "والنرد
  )2(". بالطاولةالعامة عند ، وتعرف)الزهر (به

 مباشرا يبدو سياق يف درويش قصيدة عنوان جاء واسعة، فقد وإحيائية داللية مبهمة العنوان اضطلع وقد
دة ، خاصة يف السنوات األخرية، وكانت تغمره سعاالنرد لعبةمولعا ب"  بأنه كاندرويش حممود عرف فقد

حقيقية عندما ينهمك يف اللعبة، وحياول الفوز، فيحرك حجارة النرد يف يده، كمن يضع فيها تعويذة خاصة 
إلقناع النرد بالتحالف معه الستدراج احلظ إىل الطاولة، وال شك أنه استوحى العنوان من تلك األجواء، إضافة 

نرد يلعبها القدر، فتتجلى يف صدفة من نوع ما إىل كل تفصيل من التفاصيل البيوغرافية يف النص يشبه رمية ال
   .غريت حياته

أضفت عليها اخلصوصية، وهي خصوصية ستصبح مفهومة فقط عندما يراها السارد يف النص من شرفة   أو 
 الكثيفة إحياءاته عن يكشف للقصيدة الدارس أن غري، )3("احملطة األوىل يف رحلة احلياةمن شرفة النهاية ال 
) النرد (لالسموهو بنية حتمل داللة االستمرار يف اللعب دون انقطاع، ) العب (الفاعل اسم بإضافة  إذوالعميقة
 دام ما نرد لعبة كلها القصيدة تغدو، إذ عنها تنفصل تكاد وال القصيدة عرب وتتوزع كثرية دالالت تتشكل
 حكمتها طويلة ملسرية اعاسترج بعد كلها حياته يف أكثر ال نرد العب كان بسخرية بأنه يعترف الشاعر

  . احلظ النرد لعبة حيكم كما واحلظوظ املصادفات
فعنوان القصيدة يقحمك مباشرة يف فهم اجلو الداليل الذي يدور يف القصيدة من خالل ما جنده مبثوثا 

مصادفة، ال دور يل، من حسن حظي، من سوء حظي، هو (من سياقات ودالالت مزروعة يف روح القصيدة 
وما جاء يف األسطر والسياقات إمنا هو مشدود بداللتها، فهو بال مربر وليس مسبوقا ...)  ميكن أناحلظ، كان

  . خبطة ما متاما مثل لعبة النرد
  

                                                
  .103ص ، 14ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1
العربية، املكتبة جممع اللغة إبراهيم مصطفى وامحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد علي النجار، : قام بإخراجهاملعجم الوسيط،  - 2

  .912 ص،1960، 2 للطباعة والنشر، استانبول، تركيا، جاإلسالمية
3 - http: //www. metransparent. com/spip. php?page=article&id_article=6657&var_la موقع 

ng=ar&lang=ar 2009مايو /أيار 19يوم الثالثاء )السر يف حياة حممود درويش( مقال حلسن خضرة عنوانه.  
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 مرحلة إىل داخل النص، نصل إىلمادام املنهج السياقي يف البحث عن الداللة يبدأ من خارج ويتجه 
فرادية الصرفية املستعملة يف  التركيز على البنية اإل وهو السياق اللغوي مع،النظر يف السياق الداخلي للقصيدة

 متييزا هلا املصادر، مث أبنية األمساء ا الفصل ألبنية األفعال ،مث أبنية وخيصص هذ وما حتمله من دالالت،القصيدة
على املشتقات اليت حتدد يف الفصل املوايل، حيث يسبق كل بنية حتديد عام هليئاا واملعاين اليت حتملها قبل 

بنية بنتائج الدخول يف السياق، ويذكر يف اجلداول ما لفها من دالالت جاد ا السياق بنوعيه وتشفع كل 
  .سهامها يف توجيه الداللة العامةلة الصرفية اليت تصنعها البنية وإتؤكد على الدال

 
 

 وهي ما تعرف بالصيغة الصرفية، فهي تشكل الزمنية إن الصيغة اإلفرادية احلديثة هي ذات الداللة 
 تتكون منها وهيئتها اليت بنيت عليها حروفها سواء أكانت أصلية أم زائدة،  مادا األصلية اليتأوالكلمة 

ووظائفها الصرفية اليت متتاز ا، وهي داللتها على احلدث املقترن بالزمن وإحياءاا الداللية الناجتة عن مادا 
  . عن استعماالا املختلفةوهيئتها اليت بنيت عليها و

 عدة أقسام نكتفي بالذكر لكل قسم من هذه إىلها بابا من حيث تقسيمها سعأو والفعل أكثر األبنية و
 ). جمرد ومزيد( ثالثي وغري ثالثي إىلمن حيث التركيب الصويت : األقسام

 .  صحيحة ومعتلةإىلمن حيث نوع عناصرها 
 .  متعدية والزمةإىلمن حيث وظيفتها 
 .  ماضي ومضارع وأمرإىلومن حيث الزمن 

 .  جمهولهوأمعلوم الفاعل 
 .من حيث اجلمود والتصرفو
ىل فاعله إماض ومضارع وأمر، وهو بالنسبة : الفعل هو ما دل على حدث وزمن، وهو ثالثة أنواعف"
أما ": ، قال سيبويهإىل أبنيته جمرد ومزيد عمله الزم ومتعد، وبالنسبة إىل، وبالنسبة هجمهول وأ  الفاعلمعلوم

 )1 (،" مل ينقطعئناألمساء، وبنيت ملا مضى وما يكون ومل يقع وما هو كاالفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث 

                                                
  .2ص، 1 سيبويه، الكتاب، ج- 1
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وعالمته أن يقبل تاء  قام، وقعد، وأكل وشرب،:  هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، حنوفاملاضي"
  )1(".يقرأُ، يكتب:  ما دل على حدوث شيء يف زمن التكلم أو بعده، حنواملضارعقرأَت هند، و: الفاعل حنو

  . وكل هذه األنواع حتددها البنية الصوتية والصرفية ومتيز الواحدة فيها عن غريها
فعلَ (و )  يفعل–فعل ) ( يفعل–ل فع: (وأبواب الفعل كما نعرفها اليوم ستة هي": ارد الثالثي -1

  ).  يفعلُ–فعل (و )  يفعلُ–فعل (و )  يفعلُ–
فاعل ) (فعل يفعل(، )أفْعلَ يفْعلُ: (املزيد حبرف: "أنواع هي: لثالثي ألغراضزيد ا فاملو للتفصيل أكثر    

   .)يفاعل
 اثنني إىل تعدية املتعدي أو مفعول واحد إىل تعدية الالزم ، سواءلتعديةل: أفعليف زيادة اهلمزة و –)أفعل(  
 أصبح، الدخول يف املكان الدخول يف الزمان أفجر، أمسى،وأحصد الزرع، : مثلاحلينونة، ولصريورة، ول
: مثللدعاء ولعلى صفة معينة يدل  )أفعل(وجود مفعول وأمخس أعشر، : مثل العدد إىللوصول ول) أجبل(
   )2(."دعوت له بالسقيا) أسقيته(

 الفسق ومسيته فاسقا إىلأي نسبة ) فسقته(:مثلالنسبة والتعدية، ولتكثري، ل:  فيه)التضعيف(و فعل"و
 مبعىن صار، يأيت للداللة على صريورة فاعله أصله املشتق منه  و مبعىن فعل، وته وعقّرته،جدع: مثلالسلب و

 –ري مفعول الفعل على ما هو عليه ي، تصة مبعىن صارت عجوزاكروض املكان مبعىن صار روضا، عجزت املرأ
 املوضع إىل املشي ،يف اهلاجرصار : هجر) اليت اشتق منها الفعل(إن فاعله قد قام بفعله يف وحدة زمانية معينة 

 . الكوفةإىلمشى : كوف،املشتق منه 

     ). التظاهرو ،لمشاركةل(وأيضا تفاعل لمشاركة، ل :فاعلو

  .  التكرار وب،واالختاذ، و التجنلتكلف، ل :) التاءسابقة (تفعلو
واالختيار ، شتراكعة، االختاذ، التفاعل واالاوللمط (افتعل ،)3*()عةاومطلل (انفعل :واملزيد حبرفني

 ،إلظهار التحول، وقد يأيت مبعىن بنائه األساسي فَعل، لالختاذ، ولداللة على الطلبل(استفعل، )والتصرف
  ). االعتقاد يف الشيءو

) امحر، امحار، اعور، اعوار( عيب وذلك قصد املبالغة أو فيأتيان للداللة على لون افعلّ وأفعالأما 
   )4(.)"اعلوط من علط مبعىن عال(ة  دال على املبالغفعولاو

                                                
  .56، ص الرياض ع،والتوزي والنشر للطباعة الكيان دار املعطي، علي بن حممد عليه وعلق له قدمأمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف،  - 1
 . 254 الصرف يف كتاب سيبويه، ص أبنية خدجية احلديثي، - 2
 .التشابه مع البناء األول مع زيادة:املطاوعة -2*
 ).بتصرف  (242،241 ،223ص ،2سيبويه، الكتاب، ج ينظر  - 4
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افْتعلَ (، )فاعل(عة اوملط) تفاعل يتفاعل(، )افتعل يفتعل(، )انفعل ينفعل(: يف املزيد حبرفني" ونلخص -
مع التكثري، والتكلف، ) كسرته فتكسر) (فعل(عة اوملط) تفعل، يتفعل(، )تفاعل يتفاعل) (يفْتعل

  ). للمبالغة) (علّ يف–افعلّ (واالنتساب ،والتكرر 
 االنتقال، والتكلف أوللمصادفة والطلب، و التحول )  يستفْعلُ–استفْعلَ (: املزيد بثالثة حروفو

  ).  يفْعالُّ– عالّإف(و)  يفعول–افْعولَّ (و ،)يفْعولل -افْعولل (،و)تفعلَ(و ) أفْعلَ(واالستثبات، ومبعىن 
   )1(".نعل، افَّعل، افْعلَى، افعنلى، افْعنللَافعيلّ، افعولَلَ، افْو وأضيف إليه 

رد الرباعي"ا أملَلَ : الُ –فعلفعوغري املضعف مثل)زلزل يزلزل: (املضعف مثل) الزم ومتعدي( ي ، :
  .)دحرج يدحرج(

  . تفعلَلَ، افْعنلل وافعلّل: للصيغة الرباعية املزيدة ثالثة أبنية وهي: الرباعي املزيد
  .)فَعلَلَ(عة اوملط)  يتفعلل–تفَعلَلَ : (رفزيد حبفامل
  . )فْعلَّل، فعلنعلَا(و، )فْعلَلَّ، يفعللُّا) (يفْعنللُافعنلل، (: املزيد حبرفنيو

فعنل، (، )فيعلَ، يفيعل(، ) يفعولُ–فعول (، )فعلَلَ، يفعللُ (،) يفوعلُ،فوعلَ (:أحلق بالرباعي ارد
  . )، يفعلىفعلى(، )يفعنل

) تفعيل(وزيد على هذه األبنية ) تفعلَلَ، متفْعلَ، تفعلى، تفوعلَ، تفعول، تفيعلَ(وأحلق بالرباعي املزيد 
فع2(.")فعلَلَ(ع لـ اولت وهو مطوت(   

 فيبىن املضارعأما . له وكسر ما قبل آخرهأو هي ضم لمجهوللاملاضي القاعدة العامة يف بناء و"
وإذا كان املضارع أجوفا معتال قلبت عينه ، له، وفتح ما قبل آخره وإن مل يكن مفتوحاوأللمجهول بضم 

   )3(.")ألفا(
 وأنواعه على ،) والياءاواأللف والو(واملعتل من األفعال هو ما كان أحد أحرفه األصلية حرف علة " 

  : النحو التايل
  . وهو ما كانت فاؤه حرف علة: املثال -1
  . كانت عينه حرف علةوهو ما : األجوف -2
  . وهو ما كانت المه حرف علة: الناقص -3

                                                
  )بتصرف. (108 حىت ص 84 ص، 1، والرضي االستربادي، شرح شافيه ابن احلاجب، ج259، 255، ص ص2سيبويه، الكتاب، ج - 1
 )بتصرف. (335 حىت 219، من ص2 سيبويه، الكتاب، ج- 2
 .املرجع نفسه، الصفحات نفسها - 3
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مقرون وهو ما كانت عينه والمه : وهو الذي جيتمع يف أصوله حرف علة وهو نوعان: اللفيف -4
 )1(".ريف علةمه ح واملفروق وهو ما كانت فاؤه وال،حريف علة

ملاضي مثال، ويتضح ذلك من كلمة وضع األمر العتبار طليب ال العتبار زمين كافقد فعل األمر  أما
   )2(."األمر هو صيغة يطلب الفعل من الفاعل املخاطب" يف تعريفه )يطلب(

 :قولك آمراكوذلك ... ملا يكون ومل يقع"أما من حيث داللته الزمنية فهو يدل على املستقبل ويأيت 
  )3(."اذهب واقتل واضرب

 االستقبال مها معىن األمر أوفاحلال ": قبال قائالويرى متام حسان أن زمن األمر هو يف احلال واالست
  ). االستقبال( افعل غدا :  ونقول،)احلال( افعل اآلن يف :فنقول )4 (،"بالصيغة واألمر بالالم

 من فحوى ما سبق أن األمر هو صيغة ذات مبىن صريف تستعمل ألمر املخاطب، واملخاطب نستنتج
 أو التمين أو االلتماس أوفقد خيرج للدعاء (كتسبها من خالل السياق مواجهه، وهلذه الصيغة إحياءات داللية ت

  .  من الدالالت اليت يضبطها السياق بأنواعهها وغري،)... اإلباحةأو التهديد أوالنصح واإلرشاد 

                                                
، وحممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، 55، 42حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص ص) معاين صيغ الزوائد(ينظر -  1

 . 110، 45 الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية، ص ص، وصفية املطهري،104، 95ص ص
 . 267، ص 2ج االستربادي، شرح شافية ابن احلاجب، يالرض - 2
 . 12ص ، 1 سيبويه، الكتاب، ج - 3
 . 250 متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 4

Université Sétif2



  ''العب النرد''تحديد سياقات البنى الصرفية ودالالتها في قصيدة ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــثانيالالفصل 
  

70  

  : سياقات أبنية األفعال ودالالا/1
وإن ) املاضي واملضارع واألمر( املتنوعة من حيث الزمن واملزيدةاستعمل درويش أبنية األفعال اردة 

على ) املعتلة والصحيحة( ومن املبين للمجهول وإن قل ،)الزمنية( ودالالته بنيتهطغى املاضي بأاألمر فقد قل 
أبنية االسم واملصدر الدالة على الثبات بقدر ما استعمل أبنية حد سواء وكان يف سياقاته بقدر ما استعمل 

تجدد واحليوية كما هو يف واقعه، فكان من الطبيعي أن تتوزع األفعال يف القصيدة  على احلركية والةالفعل الدال
فتعددت ...  يف مقام طليب جمازيأو يف مقام استخالصي واستنتاجي أو استيعاديسواء يف مقام سردي 

ال ويبني اجلدول الفعل يف صيغه ماضيه، ومضارعه، فإن كان مضارعا . دالالت الفعل يف توظيفه عند درويش
  .بد من ذكر ماضيه

  
  نوعه  أصله  الفعل  نوعه  أصله  الفعل  نوعه  أصله   الفعل

  أقول
  أقول

معتل ( فَعل   قال
  )الوسط

معتل ( كان   كانت
  )الوسط

معتل (افتعل   اختفى  اختفت  فعل
  )اآلخر

معتل (كان   أن أكون  أفعل  أصبح  أصبح
  )الوسط

  فعل  علّم  علمتين  فعل

  )الوسط معتل(فَعل  قال  قلت  فعلت  تأخر  تأخرت  فعل  كان  مل أكن
  أفْعل  أوقد  أوقدت  فعل  نِسي  نسيت  فعل  صقَل  صقلته

معتل (كان   كنت  فَعل  ثقب  ثقبته
  )الوسط

  فاعل  حاول  حاولت  فَعل

معتل (فعلِ  كان  أن ال أكون  فعل  قرأ  أقرأ
  )الوسط

  كان
  ميكن

  

  كان
  أمكن

  

  )معتل الوسط(فعلَ
  افعل

  
  أفعل  أراد  أرادت  تفعل  تقمص  تقمصت  أفْعل  أصبح  أصبح
  فعللَ  مشال  لتمشأ  فعل  كان  كنت  فعل  ربِح  أربح

  فعل  شرق  شرقت  فعل  نادى  ينادي  فعل  خِسر  أخسر

 جمهول لعفُ  لدو  ولدت
  الفاعل

  فعل  شلّ  ويشل  أفعل  أنقذ  أنقذين

 جمهول علفُ  ولد  ولدت
  الفاعل

معتل (فعل   رأى  رأى
  )اآلخر

  كان
  ميكن

  أال أكون

  كان
  أمكن
  كان

  فعل
  أفعل
  فعل

  فعل  شهِد  أشهد  افتعل  اصطاد  يصطادين جمهول فَعل  سّمى  سميت
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  الفاعل
        فَعل  ورِث  وورثت  افتعل  انتمى  انتميت

  

  فعل  غرب  غربت  فعل  كان  كانت  فَعل  كان  مبا كنت
  فعل  صار  صرت  أفعل  أطل  ال تطل  فعل  كان  كانت

  فعل  حلق  ألحلق  )معتل اآلخر(فعل  رأى  مل تر  لفع  كان  أن أكون
  فعل  عمد  أعمد  فعل  خبز  ختبز  فعل  رأى  أن أرى

  أفعل  أطال  مث أطيل  أفعل  أعاد  أعادوا  افتعل  اجتهد  مل اجتهد
  فعل  مات  ال ميوت  انفعل  انكسر  مل ينكسر  فَعلَ  وجد  كي أجد

  صار  صرت  فَعلَ  كان  كان
  فعل 

  )معتل الوسط(
  فعلَ أفعل   -كان أمكن   ميكنكان

  فاعلَ  حالف  ال حيالفين  فعل  ربح  رحبت  أفْعل  أمكن  ميكن

  فعل   كان  ال ألكون  فعل  كان  ال أكون
  )معتل الوسط(

  أفْعل  أشع  تشع

  أفعل  أشع  قد ال تشع  فعل  شهد  لكي أشهد  تفعل  تزوج  قد تزوج

  جنا  جنوت  فعل  كان  أو أكون
  فعل 

  )معتل اآلخر(
  فَعل  هوى  هويي

  فعلَ  عدل  يعدل  فعل  كان  كنت  فَعل  صرخ  صرخت
  فعل  نزل  يرتّل  انفعل  انتقل  تنتقل  فعل  مات  ماتت

  انتقلت
  

  انتقل
  

  افتعل
  علنفا  انتبه  مل تنتبه  

  وخفت
  وخفت
  وخفت

  خاف
  خاف
  خاف

معتل (فعل
  )الوسط

  علنفا  انقطع   انقطع

  افتعل  اجتهد  إذ جتتهد  تفعل  تدلّى  يتدىل  فَعل  ولَد  ولدت

  فعل  عرِف  مل تعرف
  مشى
  مشيت

  )معتل اآلخر(فعل  مشى
  كان
   ميكن

 معتل(انك
  )الوسط
   أمكن

  فعل
  

   أفعل
  فعل  حب  ال أحب  أفعل  أراد  عما أريد  تفعلَ  تكسر  تكسر

  فَعل  سأل  سألتين  )معتل الوسط(  فَعل  كان  أفْعلَ  أمكن  كان ميكن

  أكنمل   فعل  كفى  تكفي
  كانَ
  

معتل ( فَعل
  )الوسط
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  فَعلَ  كان  ال تكون
  )جمهولفاعله (فُعل   دلو  تولد

  فعل  درب  أدرب
  فَعلَ  وسع  كي يسع
  افتعل  التقى  إذا التقت
  )معتل الوسط(فعل   صار  كي تصري

  فَعلَ  )حب(أحب   ما حتب لنا
  )معتل الوسط(فَعلَ   فاض  يفيض
  )معتل الوسط(لَ فَع  كان  كنت
  فعل  ظهر  تظهر
  تفَعلَ  تبطَّن  تتبطّن
  فَعلَ  حب  حنبك

  فعل  حب  حني حنب
  )معتل اآلخر(فعل   جنا  جنوت
    ما زال  مازلت

  فَعلَ  دخل  ال دخل
  )معتل الوسط(فَعلَ   قال  يقول

  فعل  يسمع  تسمعه
  )معتل الوسط(فَعلَ   قال  وتقول

  )اآلخرمعتل (فَعلَ   أتى  يأيت 
  فَعلَ  ذهب  يذهب

  )معتل الوسط(فَعلَ   قال  أقول
  فَعلَ  جف  أن جتف

  استفعل  استطاع  ال يستطيع
ال تفر  لَ  فرفَع  
  أفعل  أخطأ  أخطئ

  يشدون
  يشد

ل  شدفع  

  )معتل الوسط(فعل   طال   ال يطول
  انفعل  انقطع  فينقطع

  )معتل اآلخر(فَعلَ   حيا  حتيا
  فعلَل  بعثر  ال تبعثرين
  استفعل  استطاع  ال أستطيع
  فَعل  فرِح  لفرحت
  فعل  بقي  يبقى

  استفعل  استطاع  ال يستطيع
  )معتل اآلخر(فعلَ   مشى  ميشي
  )معتل الوسط(فعلَ   طار  يطري
  فعلَ  شبه  تشبه
  )معتل الوسط(فعل   كان  كنت

  )معتل الوسط(فَعلَ   كان  سأكون
  فعل  مسى  قد نسميه

  فعل  مسى  نسميه
  فعل  مسى  مسته

  فعل  مسى  نسميه
  فعل  كتب  كتبنا

  افتعل  اختبأ  واختبأنا
  فعلَ  صدق  فصدقهم

  فعلَ  كذّب  كذّبنا
  افتعلَ  اختلف  خيتلف
  )معتل الوسط(فعل   كان  كان 
  أفعل   أمكن  ميكن

  )معتل الوسط(فَعلَ   كان  أن ال أكون
  فَعلَ  وقع  أن تقع

  فعلَ  نقص  أن تنقص
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  فعلَ  كتب  يكتب اآلن  
    )معتل الوسط(فعلَ   كان

  أفعل  أمكن  كان ميكن أن
  فعل  ربِح  يربح
  )معتل الوسط(فعل   كان  مل يكن

  فعل   قال  رمبا قال
  )معتل الوسط(فعل   كان  لو كنت

  )معتل الوسط(فعل   صار  صرت
  تفاعلَ  حتايل  أحتايل
  فعلَ  ظن  ظن

  فعل  ورط  ورطوه
  أفعل  أطال  لأطا

  فعلَ  كان  كان 
  فعل  رأى  أن يرى
  فعل  حب  حنب
  فعلل  محلق  حتملق
  فعل  نسي  تنسى
  فعلَ  ركض  تركض

  فعلَ  حطّم  حنطّم
  )معتل الوسط(فعلَ   رأى  ورأى

  )معتل الوسط(فعل   صار  ما صار
  فاعل  واصل  ما واصل

  )معتل الوسط(فعلَ   قال  يقول
  فعلَ  محل  حيمل
  فعلَ  شد  يشد
  فعلَ  دق  يدق

  فعلَ  مجع  كي جيمع

  فاعلَ  نادى  يناديه
  أفعلَ  أغوى  يغويه

  فعلَ  خدع  خيدعه
  فعلَ  رفع  يرفعه

  استفْعلَ  استطاع  ما استطعت
  فعلَ  كتب  يكتب
  )معتل الوسط(فعلَ   كان  كنت
  )معتل اآلخر(فعلَ   بدا  تبدو
  )معتل اآلخر(فعلَ   رأى  أرى

  فعلَ   نتأ  نتأت
  )معتل الوسط(فعلَ   قال  ال أقول

  أفْعل  أطال  أطيل
  )معتل الوسط(فعلَ   قال  أقول هلا

  أفْعلَ  أطال  أطيل
  )معتل الوسط(فعلَ   قال  أقول
  )معتل الوسط(فعلَ   كان  كان

  تفعل  تعشى  نتعشى
  فعلَ  نقُص  مل ينقصوا

  )معتل اآلخر(فعلَ   رأى  رآنا
غض  لَ  غضفع  

  )معتل الوسط(فعلَ   قال  أقولال 
  )معتل الوسط(فعلَ   قال  أقول

  )معتل الوسط(فعلَ   صار  صارت
ى  ىمتشل  متشتفع  
  )معتل اآلخر(لَفع  صلّى  صلّى
  )معتل اآلخر(فعلَ   بكى  بكت
  )معتل اآلخر(فعلَ   هوى   هوى
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.  

  

  فعلَ   فقَد  أفقد
  )معتل الوسط(فعلَ   نام  أنام

  علأفْ  أصغى  أصغي
  فعلَ  صدق  أصدق 

  فاعلَ  نادى  أنادي
  فعلَ  كفى  تكفي
  )معتل اآلخر(فعلَ   حيا  ألحيا

  فعلَ  خيب  وأخيب
  )معتل اآلخر(فعلَ   مشى   أمشي

  فعلَلَ  هرول  أهرول
  فعلَ  ركض  أركض
  فَعلَ  صعد  أصعد
  فعلَ  نزل  أنزل
  فعلَ  صرخ  أصرخ
  فعلَ  نبح  أنبح

  فعلَ  عوى  أعوي
  فاعل  نادى  أنادي
  فعلَلَ  ولول  أولول
  أفْعلَ  أسرع   أسرع
  أفْعل  أبطأ  أبطئ
  )معتل الوسط واآلخر(فعلَ   هوى  أهوى
  فعلَ  خف  أخف
  فعلَ  جف  أجف
  )معتل الوسط(فعلَ   سار  أسري
  )معتل الوسط(فعلَ  طار  أطري
  )معتل آلخر(فعلَ   رأى  أرى

  فعلَ  أرى  ال أرى

  )معتل الوسط(فعلَ   صار  صار
  )معتل الوسط(فعلَ   مات  ماتت

  )معتل الوسط(فعلَ   قال  يقوالن
  افتعل  انتظر  ينتظران

  )معتل الوسط(فعلَ   مات  ميوت
  فعل  علم  ال يعلمون

  )معتل الوسط(فعلَ   عاش  عاش
  )معتل الوسط(فعلَ   قال  قالوا

  افتعل  انتصر  انتصر
  )معتل الوسط(فعل   كان  كانت
  فعل  حب  أحبك
  تفعلَ  متوج  تتموج

  فعلَ أفعل فعلَ  كان أمكن كان  كان ميكن أال تكون
  فعلَ أفعل فعلَ  كان أمكن كان  كان ميكن أال أكو

  فعلَ أفْعل  كان أمكن  كان ميكن أن
  فعلَ  سقط  تسقط

  تفعلَ  تأخر  تأخرت
  فعلَ أفْعل  كان أمكن  كان ميكن
  )معتل اآلخر(فعلَ   رأى  ال أرى

  فعلَ أفْعل  كان أمكن  كان ميكن
  )معتل الوسط(فعلَ   كان  لو كنت
  فعلَ  قَطَع  أن تقطع

  فعلَ أفعل فعلَ  كان أمكن كان  كان ميكن لو كنت
  تفعل  تشظَّى  أن أتشظّى

  أفْعلَ  أصبح  أصبح
  فعلَ أفعل فعلَ  كان أمكن كان  كان ميكن لو كنت

  صقلت
  ثقبت

  صقل 
  ثقب

  علف
  

  أفْعلَ   أسرف  أسرف
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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ا  أصفرفْعلَّا  صفر  
ا  أخضرلَّا  خضرفْع  
ا  أزرقلَّا  زرقفْع  
ا  أنشقلَّا  نشقنفَع  
  أفعلَ  أجهش  أجهش
  فعل  عطش  أعطش
  فعلَ  تعب  أتعب
  فعل  سغب  أسغب
  فعلَ  سقط  أسقط
  فعلَ  َض  أض
  فعلَ  ركض  أركض
  فعل  ينِس  أنسى
  )معتل الوسط(فعلَ    رأى  أرى

  فعلَ  رأى  ال أرى
  تفعلَ  تذكّر  أتذكر
  فعل  مسع  أمسع

  أفْعلَ  أبصر  أبصر
  )معتل اآلخر(فعلَ   هذى  أهذي
  فعلل  هلوس  أهلوس
  فعلَ  مهس  أمهس
  فعلَ  صرخ  أصرخ

  استفْعل  استطاع  ال أستطيع
  فعلَ  أنَّ  أئن

أجن  لَ  جنفع  
  فعلَ  ضلَّ  أضلُّ

  فعلَ  قلَّ  أقلّ

  فعل  كثُر  أكثر
  فعلَ  سقط  أسقط

  فعلَ  عال  أعلو
  فعلَ  هبِط  أهبِط
  أفعل  أُدمي  أّدمي 
  أفعل  أغْمى  يغمى
  فعلَ  تعثّر  أتعثّر
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ف على كـل األوزان    وبتكراراا، أننا نق  ) العب النرد (يف قصيدة   ردة  ابذكر كل األفعال الو    نستنتجو
  ).فعل، فعل، فعل: (املستعملة وأشهرها الثالثي ارد، مثل

، كما )فُعل، أُفعل، أفعل، افعلّ(، و)فاعل، انفعل، استفعل(، وبعدها )أفعل، افتعل، فعل، تفعل (مث جند   
  ).فَعلل(جاء  استعمال الفعل الصحيح أكثر من املعتل، كما جند من الرباعي 

  .عب استعمال األدوات دورا كبريا يف استقطاب دالالت يريدها الشاعر يف سياقاتهولقد ل
) فعل، فعل، فعل(وفضال عما حتمله أبنية هذه األفعال من دالالت صرفية مستمدة من بنيتها مثل داللة   

علـى املبالغـة   ) أفعـل (على حركة أو غريزة أو الغلبة أو على اجلمع أو التحول أو املنع أو التقسيم، وداللة               
  ...).أمكن، أطال(والتعدية 

على ) تفعل(، وداللة   ...)شرق، غرب (على املبالغة وعلى الدخول يف الزمان أو االجتاه         ) فعل(وداللة  
  ).تعثَّر، تشظَّى، متشى(تكلف الشيء 

ـ      ...) انتبه، انتصر (على حدوث صفة فيه     ) افتعل(وداللة   ة وعلى التصرف باجتهاد ومبالغـة، ودالل
  ...).واصل، نادى(على املشاركة واملبالغة والتكثري ) فاعل(

علـى التكلـف أو الطلـب       ) استفعل(، وداللة   )انشق، انقطع (على املبالغة والتعدية    ) انفعل(وداللة  
  ...).استطاع(

  ...).اصفر، ازرق، اخضر(على اللون وتغيره ) افعلَّ(وداللة 
 يف إعطاء دالالت أخرى للفعل، وذلك بـدخول أدوات لغويـة            فإننا جند للسياق اللغوي دورا مهما     

بعض الدارسني أن عدم اهتمام النحاة بالكشف عن الدالالت الزمنية املختلفـة مـن              "أخرى عليه، وقد رأى     
خالل السياق، ال يدل على افتقار العربية إىل مفهوم الزمان املتكامل كما نراه يف اللغات األخـرى، فاللغـة                   

  :اللغات األخرى تعرف إىل جانب التقسيم الثالثي للزمن التقسيم السباعي، كما يليالعربية مثل 
:  احلاضـر -4فعل، + قد + كان :  بعد املاضي-3فعل، + كان  :  قبل املاضي  -2فعل،  :  املاضي -1

  )1(".سوف يفعل:  بعد املستقبل-7سيفعل، :  قبل املستقبل-6يفعل، :  املستقبل-5يفعل، 
  : متعددة يف الزمن املاضي تعرفها العربية كما يليجند دالالت"فنحن 

، املاضي القريب املنقطـع يف      )فعل+ كان  (، املاضي لبعيد املنقطع يف التركيب       )فعل(املاضي البسيط يف صيغة     
، )فعل+ ما زال (، املاضي املتصل باحلاضر     )فعل+قد  (، املاضي املنتهي باحلاضر     )فعل+ قد  + كان  (التركيب  

  )1()".يفعل+ كاد(، املاضي املتقارب )يفعل+ ظل (، املاضي املستمر )يفعل+ كان(دد املاضي املتج
                                                

، ومتام حسان، 209، ص 2002زمن وألفاظه يف الثقافة العربية، دار غريب، كرمي زكي حسام الدين، الزمان الداليل، دراسة لغوية ملفهوم ال - 1
  .245، 242معناها ومبناها، ص صاللغة العربية 

Université Sétif2



  ''العب النرد''تحديد سياقات البنى الصرفية ودالالتها في قصيدة ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــثانيالالفصل 
  

77  

) يفعـل (، االسـتمراري  )يفعـل (، التجديد )يفعل(احلال العادي "وينقسم املضارع إىل الداللة على    
بفعل ، واألمر )سيظل يفعل(، االستمراري )سوف يفعل(، البعيد )سيفعل(، القريب )يفعل(واالستقبال البسيط 

  )2( )...".أفعل غدا(، واالستقبال )أفعل اآلن(احلال : األمر ينقسم إىل
وذا نرى أن الزمن وظيفة يف السياق ال ترتبط بصيغة دائما، وإمنا ختتار الصيغة اليت تتوافر هلا الضمائم "

) فعل(اضي آتيا من صيغة     اليت تعني على حتميلها معىن الزمن املعني املراد يف السياق، فال يهم إن كان الزمن امل               
ما دام ميكن التفريق بالضمائم والقرائن بني األزمنة املختلفة أن خنتار من بني الصيغتني أصـلحهما                ) يفعل(أو  

  )3(".للداللة على املعىن الزمين املراد يف سياق بعينه
يقلـب  ): امل(و) مل(فـ  "ومن أمثلة تغري الدالالت الزمنية هو دخول حروف بعينها على صيغ الفعل             

، فقد ختصص زمن اجلملة املاضية يف فتـرة         )قد(بعدمها مدلول املضارع إىل زمن املاضي يف سياق اجلمل، أما           
فقد تؤكد املاضي، أو تنقل مدلول املضارع إىل املاضي         ) رب(و) أما(معينة حمدودة من امتداد الزمن املاضي، و      

  )4( ...)".إذْ، وإذا، ومنذ(وأخواا مع الفعل على املضي، وكذلك ) كان(كما تدل 
وكلما كانت أبنية الفعل مزيدة كلما زادت الداللة، فزيادة املبىن تأيت لزيادة يف املعىن، فكلما زاد املبىن                 

فمعىن خـشن دون معـىن      " خشن، واخشوشن : "قويت الداللة، وقد استدل ابن جين على ذلك بأمثلة، مثل         
  )5(".خلق واخلوقن، وغُدن واغدودن: الواو، مثلاخشوشن ملا فيه من تكرير العني، وزيادة 

   

                                                                                                                                                   
  .248معناها ومبناها، ص ، ومتام حسان، العربية 209كرمي زكي حسام الدين، الزمان الداليل، ص  - 1
  ).صرفبت. (251، 250معناها ومبناها، ص صمتام حسان، العربية  - 2
  . 248، ص املرجع نفسه - 3
، 55 ،ص ص2002 ،1علي جابر املنصوري، الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر، عمان االردن، ط - 4

  ).بتصرف. (61، 59
  .264، ص 3 ج،1983  ،3ط الكتب، بريوت،  عامل، النجار علي حممد: تحابن جين، اخلصائص، أبو الفتح عثمان  - 5
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 وإن استعمل درويش أبينة الفعل ،هيمنت داللة املاضي يف القصيدة أنه قد نستنتجوبعد هذا االستقراء 
 أنه طيلة إىلخلص فيه درويش يعادي ألن القصيدة تبدو كمشهد است) تأني(ارع املزيدة بلواصق املضارعة املض

  .  املصادفة ويقرر مصريه احلظهان كالعب نرد حتكمحياته ومراحلها ك
 يأيت وهو حمكوم أو ،)مل( مسبوق بنفي أو) كان(هلذا فإننا جند بنية املضارع تأيت يف سياق مسبوق بـ 

 فعال ماضيا أو ، املاضيإىل فيما يأيت بعده من داللة تشده شدا قويا أوبصدى الداللة املاضية سواء فيما سبقه 
  . مع استمرارها) صار (: مثل ما مضى من األحوالإىل اخللف، أي إىل على اجلذب قوي الداللة

  . اليت تدخله يف الداللة العامة) أن، ت، ي(ولواصق املضارع 
 تتكون من مقاطع قصرية من )Bound Morphèmes(لواصق املضارعة هي مورفيمات مقيدة ف"

الالمي يف ) الفتحة(ائي يف فعل، وثانيهما حتويل املصوت فت الإسقاط املصو: هلماأوبتغيريين ) يفْعلُ (إىل) فَعل(
  .  الضمةإىل) فعل(

والتحقيق يف هذه اللواصق أن تقدم اهلمزة، مث النون مث التاء، مث الياء حبسب املتكلم واملخاطب، 
  )1(. "والغائب، ومسيت باملضارعة ألا تضارع أمساء الفاعلني

ل ما أوضر واحلال متغرية حبسب ما يسبق بنية الفعل وما يليها، فغري أن داللة السياقات على احلا
: يطالعنا يف القصيدة هو هذا السياق الذي جاء فيه فعلني من األفعال املضارعة، وهو سياق إنكاري تواضعي

  .)ينظر خمطط التكرار(ما أقول لكم / من أن ال أقول لكم
السامع /  القصيدة، إذ يتشوق وينتظر القارئ  وقد اعترب هذا السياق مركزا تنبثق عنه كل دالالت

  . تربيرا هلذا احلكم املليء باليأس واالنسحاب
 هلذا فإن الشاعر يبث بعد كل سياق متكرر بعد فترات ما يريد قوله، ففي سياق االستفهام هذا داللة 

فيما سيأيت يف املقاطع هو إعالن للبدء يف تفسري ذلك ) من أنا(سخرية مدفوعة باألمل، فنكران الذات هنا يف 
السامع تشويقا ملعرفة ملاذا يستهل الشاعر ذا السياق لتأيت اإلجابات مسرودة / إذ يبث يف القارئ. الشعرية
  . بعدها

 مكررا جيعل املتلقي يسلط الضوء على ما بعد ) لكملن أنا ألقول لكم ما أقوم( فبذكر توظيف سياق 
دة احلديثة فقد اختلف األمر كثريا إذ أصبح تكرار العبارة مظهرا أساسيا يف القصي"العبارة املكررة، وإن كان يف 

 ومرآة تعكس كثافة الشعور املتعايل يف نفس الشاعر، وإضاءة معينة للقارئ على تتبع املعاين ،هيكل القصيدة

                                                
 . 140 ،139ص ص حممد النجار، دالالت اللواصق التصريفية يف اللغة العربية، أشواق - 1
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والتكرار التكرار اهلندسي، : واألفكار والصور، وأكثر ما يظهر تكرار العبارة يف شعر درويش على منطني
   )1(."الشعوري

وهذا ليس بغريب على شاعر يتحدث " بصيغة املضارع الثابتة الداللة واملعىن ه ويفتتح درويش مقاطع
  )2(." التحرك واالنطالق منهاإىليف شعره عن قضية واقعة ويسعى دائما 

حملتلة، فرأى  شاعر األرض اأو وهو الشاعر الذي قال الكثري والكثري حوهلا حىت مسي بشاعر فلسطني 
 الذات والواقع، هذه الذات إىلنتظر منه أن يقول، مرحلة العودة  مرحلة البد من التساؤل عما يإىلأنه وصل 

أن يكون نتائج لعبة نرد يف مسرية متتابعة  اليت كانت العب نرد، وهذا الواقع الذي هو اآلخر ال يعدو
  . احللقات
  . ما أقوله لكم) من قبل واآلن ودائما(من أنا ألقول لكم  

وال خيفى على أحد ما "ريها من دالالت الفعل غ فجاء الفعل املضارع مكثفا يف داللة القول أكثر من 
طّلع به الفعل املضارع من قدرة على رفد احلدث حبرية احلركة واالنطالق ومن قدرة على استيعاب املاضي ضي

  )3(. " عليه مستقبال كما يريده الشاعر الوقوف على الواقع ونقله ملا سيكونأووبعثه من جديد 
 داللة األمر أو وما جاء يف املضارع للداللة على احلال واالستقبال فهو قليل مقارنة بداللة املاضي 

 أو هو عليه ا حاضره ومإىلعندما يتوقف درويش يف حلظات سريعة لينظر . الطليب، وما جاء يف سياقات بعينها
 وإن اشترك مع ما كان عليه يف ،ئما يف سياق ساخر مملوء باألسف واألمل وكان هذا دا،يستشرف مستقبله

  :  احلاضر، مثل استعمال هذه األفعال يف هذه السياقاتإىلاملاضي وهو مستمر 
على الناصري / مث أطيل سالمي /البحريةأعمد ريشي بغيم / ألحلق فوق حطامي سنونوةفصرت جماز 

  )42الديوان األخري، ص. (الذي ال ميوت
 إىلل واستمراره على ذلك احلال و فاألفعال املضارعة دلّت هنا على حال الشاعر منذ زمن النفي األ

 حال اهلجرة اإلجبارية، اليت إىليف املاضي دل على قلب حاله من حال االستقرار ) صرت(حاضره، ووجود 
املسيح الصابر على األذى الذي  با أي مستأنس،جعلته حيلق منذ ذلك اليوم املشؤوم فوق حطامه، ويعمد ريشه

ومنه فهذه .  أي ال ينسى أن على هذه األرض ولد املسيح وعاىن ما عاناه صابرا عليه،حلقه ويطيل سالمه عليه
 حاضر إىلاألفعال وإن استعملت يف سياقات جمازية فإا دلت على استمرار احلال وامتداده من الزمن املاضي 

  . إلنسانيةالشاعر احلامل لرسالة فلسطني ا

                                                
 .101ص ،2004 ، 1، طاألردنوالنشر،  ، املؤسسة العربية للدراسات فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش- 1
 .96 املرجع نفسه، ص - 2
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Université Sétif2



  ''العب النرد''تحديد سياقات البنى الصرفية ودالالتها في قصيدة ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــثانيالالفصل 
  

80  

 كما جند استعمال الشاعر لألفعال املضارعة ببنيتها وداللتها على احلال واالستقبال واالستمرارية 
  .  القصيدة احملكومة هي األخرى باحلظ واملصادفةإىلوالتواصل يف نظرته 

 الكالم كريش على الرمل يفيهو/ وقد ال تشع/ تشع/ على رقعة من ظالم/ إن القصيدة رمية نرد
  ). 43لديوان األخري، ص ا(

. وحدسا يرتّل معىن/ حركات األحاسيس حسا يعدل حسا: وأنه ال دور له يف القصيدة غري أا متثل
  ). 43الديوان األخري، ص (

دالة على وقوع احلدث قبل زمن التكلم ) يرتّل/ يعدل/ يهوي/ تشع، قد ال تشع( فجاءت األفعال 
 لداللة احلكم على القصيدة اليت يقوهلا الشاعر ويرميها يف الظالم دون وبعده ألا جاءت حمكومة بصدى عام

 أم أا ال تشع فيهوي حينها كالمه باهتا منثورا ، ومنه تنجح فيصبح شاعرا،أن يعرف إن كانت تشع وتضيء
  .  كالريشبال ثقل

 غري أن له ،ه هذه حلظة إقرارإىل وينفي درويش أن يكون له دور ما منذ بداياته الشعرية يف القصيدة 
، ومتثيله )وغيبوبة يف صدى الكلمات(ببساطة أحاسيس، وحدسا وهوسه باللغة اليت يغيب يف صدى داللتها 

، وأن )43 الديوان األخري، ص( غريها إىلمن أناي / صورة نفسي اليت انتقلت : حلس مجاعته واإلنسانية املعذبة
وهو السر الذي جعله ) 44الديوان األخري، ص (ع  النبإىلوحنيين : ومع كل هذا يضيف. له نفس شعري

  .  اليت ال تنتهي فيهاهمستمرا كشاعر فشوقه املتراكم لنبعه ومنبته فلسطني هو ما يصنع قصائد
  . به غري منفصل  وذا نفهم أن جميء املضارع يف هذه الظالل الداللية جيعله مالحقا باملاضي ملتصقا

 البنية املضارعة امللتصقة بداللة املاضي اليت جاءت يف سياق  وجند األمر نفسه يف األفعال ذات
  ). دائما( كلمة أو) كنت(استنتاجي تلخيصي ملسرية طويلة، وكأنك حتس بوجود حذف لفعل 

  :  يف مثل هذه السياقات
  ). 44الديوان األخري،ص... (الشوكو ،على احلب كي يسع الورد/ أدرب نفسي/ هكذا تولد الكلمات

تبدو مضارعة تدل على احلال واالستقبال، غري أن ) ، أدرب، يسع"مبين للمجهول"تولد (عال  جند األف
 فكلماته تولد هكذا بعد ،السياق يدل على أن درويش كان يقوم بذلك منذ بداية قوله للشعر ومازال يقوم به

ا الورد والشوكب قلبه على احلب كي يسع دائمأن سرد الكثري والكثري من االعترافات وهو دائما يدر ...
  . فيتحمل أكثر

 حاضر الشاعر ومستقبله واضحا ال يكاد ينقطع بني أسطر إىلاملاضي املتواصل من  فنجد هذا اخليط املمتد 
  . وهذا لطغيان السردية. القصيدة

Université Sétif2



  ''العب النرد''تحديد سياقات البنى الصرفية ودالالتها في قصيدة ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــثانيالالفصل 
  

81  

 واستعمل درويش داللة املضارع على االستقبال يف حلظة انفجارية صارخة وضحت يف األداء أيضا ال 
مح احلزن، ففيها نداء لكي يعم احلب على اإلنسانية مجعاء تغسلها العواصف من كل األحقاد ويسود ختفى مال

  . السالم بسواد حب أبدي مالئكي بني البشر
   هب علينا!يا حب. وال أنت/  ما أنت؟ كم أنت أنت!يا حب 
  ي يف اجلسدياولنا من حلول السم/  ما حتبإىلعواصف رعدية كي نصري  
   تتبطنأوفأنت وإن كنت تظهر / ب يفيض من اجلانبني وذب يف مص 
  )45 الديوان األخري، ص(أنت حظ املساكني / وحنن حنبك حني حنب مصادفة/ ال شكل لك 

حتمل داللة احلال ) نصري، حتب، يفيض، تظهر، تتبطن، حنبك، حنب(فنجد درويش يستعمل األفعال 
 حب يغمر البشرية ال حيكم حظ املساكني فقط، وهو غضب الشاعر اليائس، وأمله يفمسفرة عن واالستقبال 

) يفيض( كل إنسان يف الكون، وقد عبر فعل إىلز فلسطني وآالمها اويرتع نزوعا إنسانيا يف هذا السياق يتج
  . السالم واألمانبعلى الرغبة يف حب عارم متدفق يغمر العامل ويعمه 

 الشاعر على اندثار احلب الذي أصبح مصادفات وامتزاج هذه األفعال بدالالت أفعال األمر وضح أمل
غريبة وال يدور إال بني املساكني من بين البشر، وقد جاءت دالالت األمر قوية الطلب احلامل لغرض الرجاء 

  ). فَعلَ) ()معتل الوسط(هب وذاب (من ) ذب(و ) هب(والتوسل واألمل 
) أقول(كزة يف فعل القول وأغلب األفعال املضارعة  أما داللة املضارع املستعمل للحال فإننا جندها متر

 وهي متكررة يف القصيدة ،فإا جاءت دالة على حلظة احلاضر أي ما سيقوله درويش اآلن بعدما خلص إليه
 الزمنية وجدنا معه األمر وكلما وجدنا املضارع حبقيقتهومنثورة فيها ألا حمطات التوقف بعد السردية الطويلة، 

  . ملتنوعةبدالالته ا
وهو ثالثي مزيد باأللف ) أمكن، أفْعل(من ) ميكن( وأكثر األفعال تكرارا بسياقاا هو الفعل املضارع 

  .  يف املقطع األخري07 مرة منها 16إذ تكرر 
يف السياق يدل على أنه ميؤوس من كل ما يأيت بعدها من أحوال ) كان(مسبوقة بـ ) ميكن( وجميء 
 السامع يعرف أنه مل يكن، هلذا فأغلب السياقات اليت أردفها ذا /والقارئ) أنكان ميكن (فدرويش يقول 

  )2(."واالمتناع لوجود"، )1("لالمتناع اليت تفيد االمتناع") لوال(و ) لو(السياق احتوت على 

                                                
 )هي حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه، أو للشرط يف املاضي: أي امتناع اجلواب المتناع الشرط، وقال سيبويه (843الوسيط، ص املعجم  - 1
 . 847 ،846 ص ،الوسيطاملعجم  - 2

Université Sétif2



  ''العب النرد''تحديد سياقات البنى الصرفية ودالالتها في قصيدة ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــثانيالالفصل 
  

82  

  السياقات اليتإىللو فصلنا هذه الكتلة الفعلية ومل ننظر  جند أنه يف الديوان األخري 41ومن الصفحة  
، ال بل ويقوم ا أوااىل أن املتكلم يعيش اللحظة يف و ما جاء بعدها فإننا حنس يف الوهلة األإىل وال ،سبقتها

  .  درويش أثناء األداءإىلفعال خاصة إذا نظرنا 
رة، غري أن النظر إليها من خالل سياقها اللغوي اونجد أن كتلة األفعال املضارعة تبدو أفعاال متجف 

 جيعلنا نرى مشهدا دراماتيكيا متناميا، إنه حلظة حتدث الذاكرة، ذاكرة ذلك الطفل صاحب الست وغري اللغوي
 يف 1948الرصاص الذي انطلق يف تلك الليلة من صيف ... " :لقسرياسنوات، الذي عاش حلظة التهجري 

أعدو يف اجتاه  مل مييز بني أحد، ورأيت نفسي، وكان عمري يومها ست سنوات "الربوة"مساء قرية هادئة 
مشيا على األقدام حينا وزحفا على البطون حينا، وبعد ليلة دامية ... أحراش الزيتون السوداء، فاجلبال الوعرة

  )1(."... مليئة بالذعر والعطش وجدنا أنفسنا يف بلد امسه لبنان
 يف هذا  هلذا فإننا جند درويش يعيش اللحظات من جديد من خالل اللغة، واستعمال الفعل املضارع

 وكأن احلدث حيدث اآلن وليس منذ ،املقام يتيح له داللة احلدوث يف احلال وإحياء الشعور وحتريكه من جديد
 )∗ ()2(أكثر من مخسني سنة، فهي ليلة التغيري النهائي حملمود وعائلته وكثري كثري من أهل قريته والقرى األخرى،

نايف فاقدا دفئه وأرضه وهويته، إا ليلة صعبة جرت عليه وعلى  املإىلإا ليلة االقتالع من اجلذور والتهجري 
  . الضجرإىلكما أن املضارع يكسر رتابة السرد اليت قد تؤدي  .أسرته وعلى أبناء شعبه الكثري من الويالت

ز السابعة من عمره حني حدثت النكبة إال أا تركت يف ذهنه ذكريات كثرية اوومع أنه مل يكن قد جت"
 ثورة تترك ذكريات أغىن مما تتركه طفولة هادئة أوطفولة متر بفترة حرب "ر غري مستغرب ألن وذلك أم
  )3(."سعيدة

وحني صحا " وكثريا ما اعترف درويش أن تلك الليلة قد وضعت حدا لطفولته الربيئة اهلادئة املرحة 
 هامجته دفعة واحدة، ومنذ تلك ذلك الطفل املمزق الثياب من التعب والرهبة، كان رأسه يزدحم باألسئلة اليت

 الليلة انقلبت الصفة اخلاصة لعامل الطفولة، وأصبح ذلك الطفل حمروما من األشياء واللغة اليت متيزه ا عن الكبار
  )4(."والغريب هو أن تلك الليلة أكسبته شعورا غامضا بأنه منذ اآلن لن خيتلف عن الكبار

                                                
ركز األحباث، منظمة التحرير م، )يوميات احلزن العادي(مود درويش ، عن حم96 ص ،احملتلةاألرض  درويش شاعر حممود رجاء النقاش، - 1

 . 1973ة األوىل، الفلسطينية، دار العودة، بريوت، الطبع
 .242 ،241ص ، دار العودة، بريوت، مود درويش، شيء عن الوطن،  حم- 2
م فأصبح أبناؤها  كيبوتس يسعور، وهم يف ذلك يشبهون أبناء عشرات القرى الفلسطينية اليت هدمها اليهود مستوطناإىلقرية الربوة حتولت  -∗

صفورية، كفر عنان، عني عوض، الطرية، الكويكات، أم الفرج، املنشية، سحماتا، عمقا، «الجئني داخل الوطن أو خارجه، ومن هذه القرى 
 )...ميعار، الدامون، معلول، الرويس، السجرة، الغابسية، وغريها

 . 111السرية، ترمجة ناجي احلديثي، ص ، عن أندريه موروا، أوجه 263، درويش ناثرا، ص  شاكراين - 3
 . 242 ،241ص ص حممود درويش، شيء عن الوطن، - 4
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ذه األبنية دون غريها، فهي األكثر داللة على هذا األثر  إذن، يف هذا السياق نفهم سر استعمال ه
  . الغائر يف نفس درويش الطفل والشاعر

  لولأوأمشي       أهرول        أركض        أصرخ         أنبح         أنادي          
     فعلل    االضطراب    أفاعلأفعل         أفعلل         أفْعل          أفعل           أفعل       

  االضطراب          
     أصعد أفعل      أنزل   أفعل                             

  
جنوت (وسبقه مشهد سردي معبأ باألفعال املاضية، واليت ربطها درويش بشيء من السخرية املرة 

وخفت كثريا على إخويت / سياجوأكرب من حنلة تتنقل بني زهور / كنت أصغر من هدف عسكري/ مصادفة
/ وخفت على قطيت وأرنيب وعلى قمر ساحر فوق مئذنة املسجد العالية/ وخفت على زمن من زجاج/ وأيب

 ال –من الغد / اسيا ذكريايت الصغرية عما أريدنحافيا، / ومشى اخلوف ومشيت به/ وخفت على عنب الدالية
  ). 40الديوان األخري،ص( –وقت للغد

لتكثيف الداللة وتعميقها، فكان ) خفت(ستعيد أمله وخوفه يف تلك الليلة، وقد كرر جند الشاعر ي
 وهو تكثيف على ، ومرة على قريته وذكرياته املنتزعة، ومرة على الزمن املنكسر مرة،اخلوف على العائلة املفرقة

 أي ما حيلم به أي ، الغد توقف الطفولة احلاملة ونسيان ماذا يريد منإىلاملستوى النفسي حىت وصل به اخلوف 
  . منقطعليس  واملاضي هنا ثابت و!طفل ينعم بدفء واستقرار

خنلص أن درويش يوظف املضارع مع قدرة على حصر داللته، وإعادة إنتاج تلك احلادثة يف وذا 
  . فضاء حممل بالدالالت

 املضارع أوية املاضي بنب منفيا، أومثبتا ) كان(وأكثر األفعال املاضية هيمنة يف القصيدة هو فعل 
  ... وهو يدل على الذات ووجودها وحاهلا وكنهها وحقيقتها). املاضي( الوراء إىلاملشدود 

قترن بإحساسه احلايل وتساؤله الداخلي، هل أجنو هذه املرة بعد أن جنا مارا ي والذي) جنوت(وفعل 
حية وال تفصله إال ثالث أسابيع عن العملية  سرير العملية اجلراإىلومبصادفات عجيبة، فهو يتوجه للمرة الثالثة 

  . يف هيوسنت األمريكية
لشاعر احتاج يف هذا املقام إلعطاء كل امكررا يف هذا املقطع ألن ) يهنسم( وجند الفعل املضارع 

  : احلموالت الداللية املرغوبة
يه  نسمأو/ أقدارنايه حدادقد نسم/هو احلظ، واحلظ ال اسم له /  سأكونأو/ ليس يل أي دور مبا كنت

  .)47الديوان األخري،ص(يه خادم آهلة يف أساطري نسم/يه جنار ختت الوليد ونعش الفقيدنسم/ساعي بريد السماء
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 احلظ، وكلها جاءت يف خيارات كثرية لتسمية) يهنسم(فقد أعطى درويش من خالل الفعل املضارع 
  .ياةسياقات ساخرة ال ختلو من األسف واملرارة على حال احل

أي نسبة : لنسبةوا" ،)1("فعلَ هو مزيد بتضعيف العني، وقد أفاد التضعيف التعدية "ß مسى:  فالفعل
  .وتكراره وظيفي، )2(" االسمإىلنسبة ) مسى( اسم املعىن املصدري املشتق منه الفعل إىلاملفعول 

وب، وتبعد املعىن عن االنبساط إذ يبدو اللفظ املتكرر مشحونا حبمولة داللية كبرية حتقق التكثيف املطل"
والظهور، وهذا بالطبع ال يتحقق ألي شاعر، فالقصد يف التكرار يستدعي وعيا تاما بكل احلاالت السابقة 

  )3(."للمعىن املكرر، كما يتطلب قدرة لغوية فائقة وذاكرة شعرية فذة
  . االستقبالقبل األفعال املضارعة داللة االحتمالية والتوقع يف احلال و) قد(وأضافت 

   .وكتلة األفعال هذه جتعلنا أمام ظواهر صرفية وداللية متعددة
  : خمطط لدالالت األفعال يف املشهد املكثف

  فعل ش ــ أَعطأَ  /فعلمشي ــ أَأَ
  اهللع واالضطراب   :         فعلب ــ أَ أتع/ل فعلل ــ أُهروِأُ
  فعل ب ــ أَسغأَ  /فعلض ــ أَركُ أَ
  فعلس ــ أَمه أَ
   االضطراب وعدم اهلداية :         فعلخ ــ أَصر أَ /فعلصعد ــ أَأَ
  ر ــ أفعلبصأُ/ نزِل ــ أفعلأَ
  االرتباك والبحث عن املخرج:            ي ــ أفعل هذ أَ/صرخ ــ أفعلأَ
  تفعلر ــ أَتذكَّأَ/ نبح ــ أفعل أَ
  فعلمسع ــ أَ أَ/عوي ــ أفعلأَ
  فعل بصر ــ أُ أُ/فاعلنادي ــ أُأُ
  فعلهذي ــ أَأَ/ لفعلل ــ أُلوِوأُ
   والضياعاالضطراب            :للهلوس ــ أفع أُ /فعلسرِع ــ أَأَ
    ــ أفعلخصر أَ/ أفعلس ــمه أَ/فعلبطئ ــ أُأُ
  أستطيع ــ ال أستفعل  ال/ هوي ــ أفعلأَ

                                                
 . 155 حممد النجار، داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية، ص أشواق - 1
 . 70 ، ص1990احلقول الداللية الصرفية لألفعال العربية،، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، ،  سليمان فياض- 2
 . 34 شعر حممود درويش، ص التكرار يف فهد ناصر عاشور، - 3
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  العطش الشديد      :فعلن ــ أئ أَ /لفعخف ـــ أَأَ
  فعل  ـــ أَنجِ أَ/لفعجِف ـــ أَأَ
   االضطراب واالرتباك :         ـــ أفعللُض أَ/فعلسري ــ أَأَ
  قل ـــ أفعل أَ/لفعطري ــ أَأَ

   االضطراب يف الليل والذعر:         ر ـــ أفعلكثُ أَ/أرى ــ أفعل
  فعلط ــ أسقُ أَ/أفعلال ال أرى ــ 

  االرجتاف       االضطراب و :فعل أَ علو ـــ أَ/تعثّر ـــ أتفعلأَ
  اخلوف          :فعلط ـــ أَهبِ أَ/صفر ــ أفْعلّأَ
  املرض          :دمى ـــ أُفعل أُ/فعلّ ــ أَخضرّأَ
  /االختناق ضيق التنفس                        : ــ أفعلّزرقأَ
ي غمى علي ــ يفقدان الوعي      ( :     ل عليفع.(   
  .التمزق وعدم التصديق                      :لُنفع ــ أَنشقّأَ

نه بعد يف حالة من التنفس السريع حىت أفقد دخل الشاعر ذا املشهد وامتزج معه وكأنه يعيشه فعال، 
جاءت األفعال مشكلة مرادفات أن أى هذا املقطع املكثف، شرب كأس ماء، واهتز اجلمهور مصفّقا، فقد 

عي اليت دخل فيها درويش عنوة، وأحيانا لصنع التنامي الداليل، ومتضادات أحيانا أخرى لصنع داللة الال
ولتوصيل حالة اإلرباك اليت حصلت لطفولته، ومكررة أحيانا لترمجة التدفق الداليل وهول احلادثة وكأا مركز 

  . حياته كلها
حسن حظي أن الذئاب اختفت من ومن : هد الفعلي املتنوع ذا السياق خيتم درويش هذا املش

الذي حيكم ما جاء ) اختفت( وفيه الفعل املاضي ،)41ص الديوان األخري،( هروبا من اجليش أومصادفة، /هناك
ذا عر واللحظة األكثر قسوة يف حياته، وقد خدمته األبنية املستعملة خدمة وافية، و ماضي الشاإىلقبله كله 
الزمن وظيفة يف السياق ال ترتبط بصيغة صرفية معينة دائما، وإمنا ختتار الصيغة اليت تتوافر هلا " أن نستنتج

للفعل بعينها يف سياقات  فاختيار أبنية )1(".القرائن اليت تساعد على حتميلها معىن الزمن املعني املراد يف السياق

  . خمتلفةبإحياءات التفت فيما بعد بعينها حيفظ الداللة اليت يريدها الشاعر وان
 

                                                
، ص 2002، 1علي جابر املنصوري، الداللة الزمنة يف اجلملة العربية، الدار العلمة الدولة ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط - 1

52.  
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:  مسمى وليس الزمن جزء منه، ويفيد الثبوت ال التجدد واحلدوث، مثلأوما دل على ذات ": سماال

  )1(."ل يفيد الثبوت والثاين يفيد التجدد واحلدوثو فاأل، وقائم ويقوم، وثابت ويثبت،حافظ وحيفظ

نقسامه من حيث التجرد والزيادة، ومن حيث اجلمود ا: "وينقسم وفقا لعدة اعتبارات وهي 
اسم (و، )مصدر عادي، مصدر اهليئة، مصدر املرة، املصدر الصناعي(واالشتقاق، ومن حيث نوع املشتق 

 كما ،). واسم آلة، وامسا الزمان واملكان، واسم تفضيل،فاعل، واسم مفعول والصفة املشبهة، وصيغة مبالغة
 صحيحا، ومن حيث أو ممدودا أو مقصورا أو تأنيثه، ومن حيث كونه منقوصا أوينقسم من حيث تذكريه 

 أو مجعا، كذلك ينقسم من حيث تصغريه، ومن حيث النسب إليه، ومن حيث تعريفه أو مثىن أوكونه مفردا 
  )2(."تنكريه

رجل، فرس، محار، : لذات دون احلدوث مثلاسم جمرد غري مشتق يدل على ا" إىلاالسم ينقسم ف 
:  مسميات وليس فيه داللة احلدث، واسم يدل على ذوات وأحداث مثلأوذئب فهذا النوع يدل على ذوات 

اسم الفاعل، اسم املفعول، اسم الزمان، اسم املكان، اسم التفضيل، الصفة ملشبهة، (أبنية املصادر واملشتقات 
وهذه األخرية سيعرض هلا البحث فيما يأيت من مباحث، ويكتفى يف هذا اجلانب ، )3(")اسم املرة، اسم اهليئة

 ألنه ، الوصفأو مسميات دون الداللة على احلدوث أوباألمساء املستعملة يف القصيدة واليت تدل على ذوات 
  . يأيت يف مقامهس

د بنوعيه املذكر واملؤنث فارد ما كانت مجيع حروفه أصلية يف حالة املفر:  االسم ارد واملزيد-1
 .ارد الثالثي والرباعي واخلماسي:  ألن اجلمع واملثىن له بابه، واالسم ارد ثالثة أنواع، هي،واملعرفة والنكرة

)*( 

  فَعل، فَعل، فَعل، فعل: (زان عشرة متفق عليها، وهيووهذه األ: زان االسم الثالثي اردأو "-أ
   )1 (". )علفعل، فُعل، فُعل، فُ

                                                
  .63حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص  - 1
  .75رمضان عبد اهللا، الصيغ الصرفية يف اللغة العربية، ص  - 2
  .66حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص  - 3
 .47، ص 1، ج الشافية شرحينظر يف. ان من الثالثيت أم أما مزيدتانان مستقلت اختلف يف الرباعي واخلماسي، أمها صفتان جمرد- *
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 وكان من املفروض أن تكون ،)ما هو اسم وما هو وصف(زان أنه يأيت منها و ويالحظ على هذه األ

) فعل( الفعل الثالثي، ووزن ءألنه خمصص لبنا)فُعل(ل فوزن وفغاب لذلك وزنان أما األ)* (اثنتا عشر وزنا،
  . الضمإىللصعوبة االنتقال من الكسر 

 . ، فَعللْلْفعلَلْ، فعللْ، فُعلُل، فعلَل، فعل: زان، وهيأوله ستة و: الرباعي ارد -ب

 )2(." فَعللَّ، فعلَلُّ،فعلَّلَ، فُعلَّلَن: زان، هيأووله أربعة : اخلماسي ارد -ج

  : األمساء املزيدة
، )3(" ومخسني وزنا عليها حنو مائةزان للمزيد، وزاد بعض الصرفينيأوذكر سيبويه ثالمثائة ومثانية " 

ت يف شيوع استعماهلا، فكلما خف الوزن شاع، وكلما اوزان يف ارد واملزيد تتفوكما يالحظ أن هذه األ
  . ثقل قل يف االستعمال

واالسم جزء من الكالم تدخله عالمات وتتعلق به لتميزه عن غريه من أجزاء الكالم، هذه العالمات "
 وهي عبارة عن مميزات ينفرد ا االسم ،ملتعلقة باحلالة اليت يكون عليها ا)4 ()"عالمات التصريف(تسمى بـ 

  : يف اللغة العربية، وقد مجعها ابن مالك يف قوله
  )5(".ومسند االسم متييز حصل       لاو باجلر والتنوين والندا"

تعريف عليه لل" أل"حيث ذكر يف هذا البيت عالمات االسم، فمنها اجلر ومنها التنوين والنداء ودخول 
  . واإلسناد إليه
 أو نباتا أو حيوانا، أوقسم اللغويون العرب القدماء االسم تقسيما مخاسيا فجعلوه إما إنسانا "وقد 

وقد ال حيصل االختالف يف األربعة بقدر ما يكون  ، شيئا، وبقي هذا التقسيم سائدا والعمل به جارياأومجادا 
  )6(".الشيء نكرة، بل هو أنكر النكرات هو الشيء ألن يف التقسيم اخلامس الذي

                                                                                                                                                   
 76 ص ، الصيغ الصرفية يف اللغة العربية،ورمضان عبد اهللا. 92 الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن طفيل، ص بنيةاأليتشي،  هدى جنهو - 1

  .95 ص ، الصرف يف كتاب سيبويهأبنيةوخدجية احلديثي، 
ن فهذه أربعة، والثالثة  والعني هلا أربعة حركات هي السابعة ويضاف هلا السكو،الفاء فيها ثالث حركات هي الضمة والفتحة والكسرة - *

 . ألنه خمصص لبناء الفعل الثالثي املبين للمجهول)فُعل( وغاب ،ةاألربعة فيكون الناتج اثنا عشرتضرب يف 
 . 62 ص ، حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، بتصرف- 2
 . 102 الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل، صاألبنيةيتشي،   هدى جنهو- 3
 . 86 ص ،1981دنان بن ذريل، اللغة والداللة آراء ونظريات، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  ع- 4
 . 14 ص ،1جبريوت،  ،اجليل دار حنا الفاخوري، :شرح ابن عقيل، تحابن عقيل العقيلي ، - 5
 . 126 يف الصيغة االفرادية، ص اإلحيائية صفية املطهري، الداللة - 6
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واالسم أعم وأمشل وأثبت يف الداللة من الفعل، ألن األخري مقيد بأحد األزمنة الثالثة مع إفادة التجدد "
  )1(."ولكن اإلفادة باالسم ال تقتضي التقييد بالزمن والتجدد

  يئا بعد شيء، وأما موضوع االسم على أن يثبت به املعىن للشيء من غري أن يقتضي جتدده شو"
  )2(". الفعل فموضوعه على أن يقتضي جتدد املعىن املثبت به شيئا بعد شيء

  : مخسة أقسامإىلقسم الدكتور متام حسان االسم  وقد
االسم املعني، وهو االسم الذي يسمى طائفة من املسميات الواقع يف نطاق التجربة كاألعالم : لواأل"

 . النحاة عليه اسم اجلثةوكاألجسام املختلفة ومنه أطلق 
اسم احلدث وهو يصدق على املصدر، واسم املصدر واسم املرة، واسم اهليئة، وهي مجيعا : الثاين -

 نوعه، فهذه األمساء األربعة تدل على املصدرية وتدخل أو عدده أوذات طابع واحد يف داللتها إما على احلدث 
 . حتت عنوان اسم املعىن

ل حتته أيضا اسم اجلنس اجلمعي كعرب وترك ونبق وجبع واسم اجلمع اسم اجلنس، ويدخ: الثالث -
 . كإبل ونساء

جمموعة من األمساء ذات الصيغ املشتقة املبدوءة بامليم الزائدة وهي اسم الزمان واسم املكان : الرابع -
 ". امليميات"واسم اآللة، وميكن أن نطلق على هذه اموعة امسا يشملها هو قسم 

 إذ تدل عادة على اجلهات ، املبهم ويقصد به طائفة من األمساء ليت ال تدل على معنياالسم: اخلامس -
 أو وصف إىلقات واملوازين واملكاييل واملقاييس واألعداد وحنوها، وحتتاج عند إرادة تعيني مقصودها وواأل

: معني وذلك مثل غري ذلك من طرق التضام، فمعناها معجمي ال وظيفي ولكن مسماها غري أو متييز أوإضافة 
  )3(."اخل... انأوفوق وحتت وقبل وبعد وأمام ووراء وحني ووقت و

   :وقد وضع د متام حسان ختطيطا يوضح عالقة كل من األقسام باآلخر
  
  
  
  
  

                                                
 . 65لتحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص  حممود عكاشة، ا- 1
 .64حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص  - 2
  .91 متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 3

  مـــاالس
   

       االسم املبهم     امليميات           اسم اجلنس          اسم احلدث       االسم املعني       
  

       اسم الزمان      اسم املكان         اسم اآللة  املصدر     اسم املصدر   اسم املرة    اسم اهليئة      
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 مما سبق أن كل هذه األمساء بأنواعها املختلفة إمنا أضفت على مسميتها إحياءات داللية ميزا نستنتج 
  . عن غريها
فكل شيء موجود هو " ومن مثة أيضا ى االجتماعية يف امسه الدال عليه،ة تكمن قيمة املسمومن مث 

   )1 (".ملعدوم هو الذي ليس له اسم اموجود بامسه، كما أنه كان يعتقد أن
 عند االسم على أنه تكملة للذات املوجودة يف نقف ومن مجيع ما سبق من األقوال واألحاديث، 

تنتقل من  إنسان، مساء، أرض، ال: أمساء األعيان الالزمة مثل"ها من الذوات، أي الوجود تتميز به عن غري
إنسان قيل من مادة : يشتق منه مثل  وبعضها ال،يشتق منه  تفارقها، وبعض هذه األمساء له جذرأومسمياا 

 إىلا  وهذه نظرة تقودن،)2(.."ثعلب، ضب، أرض، جبل:  ومساء من مسو، والذي ال يشتق منه مثل،أنس
  . واملستعملة ووظائفها ودالالا احلديث عن أنواع الذوات املوجودة

جند األمساء املستعملة موزعة ) العب النرد(إذا استقرأنا قصيدة : عالم األمساءوأأمساء األماكن  -
 مشالية، ، احلديقة، الساحة، البوابة،،ارض، الدار، جغرافيا، الكنيسة، اجلنوب، بالدي، طريق، السينمأ: كاآليت

،  النبع، اجلبل التل، احلقل، ملب، نرسيس، الوليد، نيب،وبلد، الشام، القاهرة، متحف اللوفر، صخرة، األ
   .....قمة

الشتاء، قمرا، الليل، البحر، السماء، ماء، نار، الريح، الربق، هواء، ار : أمساء مظاهر الطبيعة -
  ...، الرملالضوء، املوج، فجر

   ....اخلزف ، الكلس حجرا، نايا، النرد، السياج، البئر، ، جدار،: أمساء اجلمادمنها و
الظيب، القربة، نورس، محام، حنلة، قطيت، أرنيب، كلبتنا، سنونوة، النسر، الغراب، : أمساء احليوان -

  ...هدهدا
رزة، األزيتونة، الشجرة، بابونج، عنب، الدالية، الوردة، ليمونة، األقحوان، تفاحة، : أمساء النبات -

   .....بذرة
 ولد، الفتاة،  أخويت،األم، األب، اجلدة، أيب، أمي، أخيت،: والقرابة أمساء احلياة االجتماعية -

  ....ذكرا
وجها، يد، جسدي، قليب، نفَسي، دم، خصره، شامة، جسمي، :  ومتعلقاتهأمساء أعضاء اجلسم -

  ...، ظليصوته
                                                

  .174، ص 1984 اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز، حتقيق مكتبة اخلاجني، القاهرة، أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد- 1
 .67حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص  - 2
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   ... فوق، الغد، وقت، ربيعا، خريفا، اآلن، الضحىساعة، حينا، قبل، زمن،: دالة على الزمن أمساء -
  ...نفلونزا، زفة، بريد ، حرفا، أسطورة، السراب، الصدى، حرب، سوناتاإ: أمساء أخرى -

 لتشكل رموزا واسعة اإلحياء، فأصبحت متثل ،قات غري مألوفةاوونركز على البىن اليت وضعت يف تس
ل شيء آخر يف الداللة عليه ال بطريقة املطابقة التامة، وإمنا باإلحياء ما ميكن أن حي"نبض الداللة فيها، والرمز هو 

  )1(".متعارف عليها، ومن مث فهو يوحي وال يصرح، يغمض وال يوضح...  بوجود عالقة عرضيةأو
 اإلحيائية اليت تعمل على الدوام على وصل الكلمات بداللتها وانفتاحها إىلفالشعر ينجذب باستمرار  

  . متناهية من املعاين العلى فضاءات 
اللغة اليت تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة، وهي القصيدة اليت تتكون يف " بأنه " أدونيس"كما يعرفه  

   )2 (."وعيك بقراءة القصيدة، إنه الربق الذي يتيح للوعي أن يستشف عاملا ال حدود له
فهمها املباشر، ومنه فكشف إحيائية فال تكون البنية رمزا إال حني تنقلنا بعيدا عن حدود القصيدة و 

 وما عرفناه على ، من جانبةيقاا اجلديدلداللية باالعتماد على تسيأبنية درويش هو تفتيش يف خمزوناا ا
  . درويش من أمور تساعد يف اإلحاطة بإحياءات رموزه

رة من نوع يقع بني املؤلف والقارئ، لكن صلة القارئ بأحدمها بالضرو"والرمز كما يقول إليوت 
 ومها وضعان ، ولكن بالنسبة للمتلقي مصدر إحياء،لة للتعبرياو إذ أن الرمز بالنسبة للشاعر حم،صلته باآلخر

  )3(".خمتلفان

 وتفريغ كل مكبوتاته يف خمزونه ، األسلوب الرمزي من أجل تنشيط ذاتهإىلفكان جلوء حممود درويش "
  )4(". وترحيه من ضغوطاته النفسية،ه توازنه النفسي تعيد ل يعد مبثابة الوسيلة اليت الذي،اللغوي الرامز

 واملالحظ أن أكثر الرموز اليت استعملها درويش استوحاها من الطبيعة، حيث يستخدم الطبيعة ليعرب 
حركة الرمز وتوهجه ال "وذلك أن . من خالهلا على شيء أبعد منها هو رؤيته اخلاصة ملأساة الوطن واإلنسان

  )5(". مز نفسه بقدر ما تعتمد على السياقتعتمد على الر
 واليت تعد معرفتها مفاتح ، األبنية اليت استعملها درويش رموزاإىلويف ضوء هذا ميكن أن نتعرض  

  .ما هو أكثر نبضا يف القصيدة) األمساء(، وخنتار من نعتمد عليها ملقاربة الداللة
 

                                                
 .70 ص ،1984، 1 دد، ع05جملة فصول، مج  خالد سليمان، ظاهرة الغموض يف الشعر احلر العريب، - 1
 . 160، ص 2،1983 أمحد سعيد أدونيس،، زمن الشعر، دار العودة، بريوت، ط- 2
 . 140، ص 1978 ،2 القاهرة، ط،رمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف أمحد حممد فتوح، الرمز وال- 3
 . 82، ص 1985، جالل حزى وشركاه، اإلسكندرية رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة يف الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف ب- 4
 .200 ص ،1972، 2وت، لبنان، ط بري،، دار العودة قضاياه وظواهره الفنية عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر- 5
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هلا بالعكس كل احلرية يف إعادة ترتيب املكونات الداللية ألمساء األمكنة "ألماكن واألعالم  إن أمساء ا
  .وهي األكثر استعماال وداللة على معني)1 (."ألا حتمل داللة رمزية

  :املكانأمساء 
  وارتباطه ا هذا التعلق،ولعل تكرار املكان بصوره املختلفة شاهد آخر على تعلق الشاعر باألرض" 

 بدت من أهم األسباب ،املمتزج مبشاعر الغربة اليت ما برحت تغذيه بني الفينة واألخرى بومضات حزن عميق
لو أن ذاك املكان : فيقول)2 (،" استحضار املكان، وترديد ذكره على هذا النحوإىلاليت تدفع الشاعر دأبا 

  ).39الديوان األخري، ص . (الزراعي مل ينكسر
 املكان، وكيف يعود إىل الرجوع أوالشعور بالنسبة لدرويش هو يأسه من العودة بيد أن ما مييز هذا "

 إىلبالتراب، لذا فدرويش إذ يعود  - الربوة– الالمكان؟ لقد هدم اليهود مرتله، وسويت قريته أو الالشيء إىل
 هذا إىلتوى النفسي  مرتال إمنا يعود إليه عرب الذاكرة، فهي إذن عودة على املسأواملكان ويكرره بوصفه قرية 
 ، املكان وتعاملنا معه بوصفه نقطة زمانية حمددة يف عمره كشاعرإىلإذا نظرنا ، "املكان الذي ما انفك يذكره

  )3(. فهذا يعين أن الزمان الذي يشتمل عليه سيتكرر أيضا،إذ ال مكان أصال بال زمان، وما دام املكان متكررا
ز أعوامه الستة، وهي عمره عندما خرج من قريته، او جيفدرويش حيمل معه املكان بذاكرة طفل مل

 الذي يتمىن  اهلانئ زمن الطفولة، ذلك الزمن اجلميلإىلعودة ال املكان متثل وال شك إىلولذلك فإن العودة 
  . الشاعر عودته

 على ال تطل/ لو أن بوابة الدار كانت مشالية:  على فلسطنياسم ثالثي جامد مؤنث معىن دل: الدار       
  .)39الديوان األخري، ص. (البحر

متىن درويش أنه مل تكن داره فلسطني الوطن األم الرؤوم تطل على البحر، ورأى أنه لو مل تكن كذلك 
 ومصادرة أمالك أهلها وجعلهم الجئني، وملا صار هو ، استيالء اليهود وهجرم املتدفقة إليهاإىلملا تعرضت 

  . شاعرا ممزق الروح واجلسد
                                                

 . 214، ص 1998 3، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط) التناصاستراتيجية( حممد مفتاح، اللغة واخلطاب الشعري - 1
 .188، التكرار يف شعر حممود درويش، صر ناصر عاشو فهد- 2
 .الصفحة نفسها املرجع نفسه، - 3
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يكرر درويش باب مرتله القدمي بداللته الثابتة تقريبا، واليت تتلخص مبا "اسم ثالثي جامد و: بالبا
  )1(." وتارة بالنسبة لفلسطني كلها،ميلكه من حد فاصل بني الداخل واخلارج تارة بالنسبة ملرتله
ال بني البقاء  اخلروج منها، حدا فاصأو األرض إىللقد مثل الباب بالنسبة له حدا فاصال بني الدخول 

  .  الضياع والتشردأو الرحيل بني السكىن أو
 فلسطني مثلما كان بداية الرحيل عنها، وهو بذلك يؤدي ما تؤديه إىلفالباب إذن، بداية الدخول 
 ونعده يف هذه احلال اسم  .)39الديوان األخري، ص(/عند باب الكنيسة : صورة البحر يف جتسيد هذه الفكرة

   .آلة
 هو ،وما ختتلف به صورة النبات املتكررة يف شعره عن صورة احليوان يف هذا املستوى": اتالنب أمساء

فرغم ارتباطها باألرض ) صورة احليوان(أما الثانية . ىل أكثر ما ارتبطت باألرض والذكرياتوأن األ
يتعلق بقضية والذكريات سنراها تقفز لتدل ضمن ارتباطات أخرى، منها ما يتعلق بشخصه كإنسان، ومنها ما 

  )2(."اإلنسان الفلسطيين عامة

متيزت شجرة الزيتون يف شعر درويش عن غريها منذ " ،وقد اسم مفرد مخاسي مؤنث جامد :ةالزيتون
ىل ليس لقدسيتها فقط، بل الشتهار أرض فلسطني ا، واحلق، لقد مثلت له هذه الشجرة وطنا وبداياته األ

 ومما مييز هذه الشجرة عن ،"راق الزيتونأو" وهو ،ته بديوان محل امسهابكل أبعاده، وال أدل على هذا من بداي
  )3(."وحدها للداللة على معىن القدسية واألزلية واخللودذكرت غريها أا 
ُیوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَكٍة َزْیُتوِنٍة لَّا َشْرِقیٍَّة  ﴿): النور( من سورة اىل قوله تعإىلفهذه الصورة حتيل "

 حد أصبح إىلولذلك جند قدسية هذه الشجرة تنمو يف شعره مع الزمن  ،]35 ر آيةسورة النو[﴾ َغْرِبیٍَّةَوَلا 
يرى فيه األرض تستمد قدسيتها من هذه الشجرة، فإذا أراد التعبري عن ختلي املكان قدسيته يكتفي جبعله خاليا، 

   )4(."وجمردا من أشجار الزيتون
مل الوجدان اإلنساين بعض املعاين الرمزية الكبرية، وألن فلسطني من األشجار القليلة اليت حت وهو

مسقط رأس الشاعر، من هنا أصبحت توظف ) الربوة(معروفة بأشجار الزيتون اليت تغطي أرضها خاصة منطقة 

                                                
 .191 املرجع نفسه، ص- 1
 وتطويرها وزارة الثقافة واآلداب الصندوق الوطين لترقية الفنون ، عبد اهللا الربدوين منوذجا، يف الشعر احلديثاألشياء املختار مالس، داللة - 2

 .56 ، ص2002واالتصال اجلزائر، 
  .156 ص ، التكرار يف شعر حممود درويش،ر ناصر عاشو فهد- 3
 .157املرجع نفسه، ص  - 4
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 )فلسطني(الوطن 

 السالم

 القدسية

 األصالة

 التعمري

 الزيتون

إا أقرب من أي صورة أخرى مرتبطة بأرض فلسطني وتربتها : "رجاء النقاش كعالمة رامزة للوطنية، يقول
   )1(".املقدسة

 اجلذور عند إىلفألشجار الزيتون جذور متأصلة يف األرض ممتدة كامتداد عمرها لذا توحي باألصالة  
أي إنسان مرتبط بوطنه حمبا له، كما أا رمز للسالم املرتبط باحلياة املعادي للخراب، ورمز للحياة اخلضراء 

  . املتألقة املنتجة يف كل ميدان
رت يف القرآن الكرمي، فعند الصوفية هي النفس املستعد لالشتعال بنور والزيتونة شجرة مباركة ذك 
كما ، ىل روح الفن ووجدان الفنانإومادام الزيتون حيمل كل هذه الرموز واملعاين العميقة فهو أقرب ... القدس

  .  شجرة معمرةةأن الزيتون
ورأيت : "ل مرةو من قريته ألويتضح هذا األثر وعمق واقعه عليه إن تأملنا حديثه عن خروجه وعائلته
 يف اجلبال الوعرة مشيا على ،نفسي وكان عمري يومها ست سنوات أعدو يف اجتاه أشجار الزيتون السوداء

ل نتاج شعري له حييلنا درويش أوفهذا الوصف الذي يسوقه يف مقدمة )2 (،" زحفا على البطنأواألقدام حينا 
تلك الليلة اليت مثلت بداية الرحيل والتهجري وضياع األرض  السبب لقد اقترن سواد الزيتون بسواد إىل

  .والسكن
معطيا أبعادا ). 39الديوان األخري، ص(.رمبا صرت زيتونة/ لو أن ذاك املكان الزراعي مل ينكسر: فيقول

  ). زيتونة(كثرية هلذا االسم 
سيما وهي جزء  أن عالقة درويش بشجرة الزيتون محيمة منذ طفولته، الإىلوحيسن بنا أن نشري 

 كما اشتهرت )∗(.أساسي من مكونات املكان الذي ولد وعاش طفولته فيه، إذ اشتهرت قريته الربوة بزراعتها
رة لقريته بذلك أيضااوالقرى ا.  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 187احملتلة، ص األرض لنقاش، حممود درويش شاعر  رجاء ا- 1
 .158احملتلة، صاألرض  رجاء النقاش، حممود درويش شاعر - 2
 . 386، ص 1ج) املوسوعة الفلسطينية: (نظري.  دومن من جممل مساحة القرية1500تكسو أشجار الزيتون مساحة  - ∗
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وهي أشهر األشجار يف فلسطني، ومن املعروف كذلك أا من األشجار الدائمة اخلضرة، واليت ال " 
   )1 (".ذبول وهي رمز للبقاء واألبديةيصيبها الوهن وال ال

  : ة منهانوقد وظف درويش من أمساء الورود والزهور ما له دالالت أضفت على السياقات إحياءات معي
بفنجان /نفلونزاأمال يف الشفاء من اال: يف قوله  وذكرهسداسي مذكرجنس مجعي اسم  :البابونج
  .)35الديوان األخري، ص (.بابونج ساخن

ى داللة انبثاق البابونج من األرض الفلسطينية جاء يف هذا السياق ليوحي على بساطة احلياة  ففضال عل
وجاءت يف سياق أسف على احلياة البسيطة  ،حياة الرضى والتعامل البسيط البعيد عن التعقيد. اليت ولد فيها

  .اهلادئة
 مر أسطورة نرسيسوظفه الشاعر يف سياق ساخر وهو يستثو ،اسم جنس مجعي سداسي :األقحوان

  ).نتحدث عنها يف اسم العلم(
. وتنسى األيائل تركض بني الزنابق واألقحوان/ ألحب فتاة حتملق فيه/ لو كان يف وسعه أن يرى غريه 

  . )49الديوان األخري ص(
 بعد أن يعرف حقيقة غريه ، اجلمال الذي حييط بنا والذي تنساه الفتاة ألا منشغلة بنرسيسإىلرمز  

  . طالق يف حياة بال تعقيدواالن
 درويش اسم التفاحة ألا تستخرج ما فيها من وظفمخاسي مؤنث جامد و اسم مفرد: التفاحة

أحبك خضراء، يا أرض يا خضراء، : دالالت على احلياة واحلال اليت يريد الشاعر أن يرى أرضه يوما عليها
  .)53صاألخري، الديوان . (متوج يف الضوء واملاء/ تفاحة

لتفاحة اخلضراء تدل على الروح املتوهجة واحلياة املنفجرة، فجاءت يف سياق صارخ ترجم فيه فا
  . درويش أمله ومناه
وهو يريد أن ترد الروح . للتفاح منذ القدمي قدرة على رد الروح للجسديف التصور أن كما كان 

  . لفلسطني لتشع باحلياة وتتخلص ممن ينخر جسدها
وظف درويش اسم املصدر بذرة ملا له من داللة على بداية احلياة، ، و مؤنثاسم ثالثي مفرد :البذرة

فكل نبت أصله بذر، غري أنه يف السياق حنس بأجواء املوت والدفن اليت يرجو من ورائها الشاعر االنبعاث أي 
يقني بأنه  بل له ،انبعاث صوته واستمرار رسالته فهو ميثل كل فلسطيين، والفلسطيين ال يزول بإرادة اليهود

  .سيعيد أرضه ويرفع هامته من جديد فيها

                                                
 .75فتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره، ص -1
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الديوان ... (برفق يد األم، يف حفنة من هواء، أنا بذرة من بذورك خضراء... فلتزرعيين برفق: يقول 

واليت نشري إليها يف مبحث داللة الصفة ، )*(وهو يعرب من خالل البذر عن فكرة الطائر األخضر، )53 ص،األخري
داللة التخلص من الظلم "د االنبعاث يف كل مرة والذي يضيف اوئر األسطوري الذي يعوهو الطا -املشبهة

   )1(."من الظامل، واالستمتاع حبياة هادئة، بعد التخلص منه والقهر، واالنتقام
  . فهو يرجو أن يدفن يف أرضه اخلضراء، وأن حيس أا حتتضنه من جديد كاألم

 درويش هذا الرمز ملا فيه من داللة على النماء والعطاء، ظفو و،اسم ثالثي مفرد جامد مؤنث: األرزة
أن تقطع البندقية ظلي عن األرزة الساهرة : وألن أرض فلسطني تنتج األرز وجعل األرزة ساهرة يف السياق

 لتدل على األرض اليت كانت حتتوي درويش، وفُجاءته عند اهلجوم اليهودي فلم ،)54ص،الديوان األخري(
  . فهو مكان مهدد باإلزالة وهو معرض للموت حينها يف كل األحوال،ف أيسرع أم يبطئيعرف كيف يتصر

دلت الدالية  ، وقد اسم مفرد مزيد مؤنث:اسم جنس مجعي ثالثي جامد والدالية: عنب :عنب الدالية
نبها املتديل والعنب على اخلري الذي كان ينعم به مع عائلته، ومنه على االستقرار، فالدالية اليت تغطي احلقل بع

 هي تلك الدالية اليت رعاها أبوه )48الديوان األخري، ص ( وخفت على عنب الدالية:عاش الشاعر حلظة سلبها
يف   كل األرض املسلوبة بوحشية لتصبح أرض اآلخرينإىل ترمز ،وجده كثريا وجادت عليهم خبرياا الكثرية

 الشاعر  وقطع هذه اجلذور أخاف،رض فلسطني يف أإىل التجذر العميقكما توحي الدالية . ليلة صحو مفجعة
  . كثريا

مقتبسا من لوا ما يغذي ) الليمونة(وظف درويش اسم  وجامد، اسم مخاسي مفرد مؤنث  :الليمونة
الديوان األخري، . (شاحبا مثل ليمونة يتحرش بالساهرات/ ومصادفة أن أرى قمرا: به داللته يف هذا السياق

  ).37ص
صق ما يكون به مشهد القدس الذي أصبح شاحبا باهت االصفرار كليمونة، وكان  ألالقمرفكأن 

 بعدما حصل له ،هذا القمر الذي شحب لونه فأصبح شبيها بليمونة صفراء. القمر يدل على أرضه كلها هنا
  .من استرتاف

غين  ألنه ، درويش هذا االسم رامزا يف سياقات كثريةوظفو ،اسم ثالثي مفرد مؤنث جامد:الوردة
 أدرب نفسي على / هكذا تولد الكلمات: مجعفنجده يف سياق وهوبدالالته على اجلمال واحلياة واالنبثاق، 

                                                
 أخته حلم ابنه ومجعت يأكل يعلم انه أن دون ،ألبيه حلمه وأطعمتعته ، فقطّأبيه هو طفل غدرت به زوجة األخضر الطائر إن األسطورةتقول  - *

 دبوسا ساما فماتت، أبيه يف فم زوجة ىلقأ مث ،خضرأ رصورة طائ فعاودت عظامه االنبعاث على ، ووضعتها يف حفرة يف حديقة املرتل،عظامه
 . املال والفضة والزمرد، والذهب واملاس، لتعيش حياة سعيدة مع والدهاألختهوألقى 

  .157اين شاكر، حممود درويش ناثرا، ص - 1
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ر الورد مع لفظ الشوك يف ضدية يف او إذ جت،)44 ص،الديوان األخري... (احلب كي يسع الورد والشوك
وكل هذا . اجلراح واألمل يف الشوكالداللة، فإن دل الورد على اخلري واحلب فقد تكثفت داللة الشر والسوء و

   .استوعبه الشاعر
وأرى وردة :  حني تبدو السماء رمادية: وجاءت الوردة يف سياق آخر لتدل على حلظة األمل املنبثق

  .)51 ص،الديوان األخري. (ال أقول السماء رمادية/ نتأت فجأة من شقوق جدار
بل أطيل : قع أسودي يطيل التأمل فيه يف خضم وا فتفتح الوردة يوحي بتفتح األمل يف نفس الشاعر الذ

  .)51ص  ،الديوان األخري(. التفرس يف وردة
إنه الشعر الذي  ويأيت االسم يف سياق رامز آخر ليدل على الشعر كله مبا احتواه الوجود عند الشاعر، 

 اهلواء الفكاك من يف احلديقة ورد مشاع، وال يستطيع:  أرضهإىلمئا للنهل منه كما يظمأ مازال الشاعر ظ
  .  فالشعر هو هواء الشاعر املتمسك بالوردة وهي أرضه اجلميلة،)46ص، الديوان األخري. (الوردة

 األرض واتمع املتجذر إىلاستعملها يف بدايات القصيدة لريمز ا  ،اسم مفرد ثالثي مؤنث:الشجرة
وقدرة األشجار على الثبات ... والرحيل الدائمرمز الثبات واالستمرارية يف عامل مسته التغري "كالشجرة، فهي 

خجال يف خماطبة : ثانيا : طاقة رمزية عالية أعطتها للسياق) الشجرة(هلذا فقد محلت  )1 (،"واملواجهة قوي جدا
  .)35ص، الديوان األخري. ( الشجرة–واجلدة / األم واألب

 اتمع كله، خاصة إىلعدوها فدلت على أن اخلجل صفة ورثها درويش وال تقتصر على عائلته بل ت
  : كما استعمل درويش هذا االسم جمموعا يف سياق) اجلدة(رت مع االسم اووأا جت

  ). 36ص، الديوان األخري( جانب البئر والشجرات الثالث الوحيدات كالراهبات إىلولدت  
وجوده منه فهو احلقيقة لريمز ا على االستقرار والتجذر يف األرض واالنتماء الثابت هلا، مهما اجتث  

 علي وعلى )الربيء(ولكن شجرة اخلروب إياها اليت دلت املستوطن األجنيب ": فيقول. اليت ال تتغري يف نفسه
هناك ولدت وهناك ... أجدادي، هي غالف هوييت، وهي أيضا جلد روحي إذا كان للروح جلد، هناك ولدت

أنا إنسان يعيش يف ": د على تشبثه بالشجرة الوطن قائالويؤك )2(،"أريد أن أدفن، ولتكن تلك وصييت الوحيدة
ال الوصول او اليوم أعيش يف كنف الشعر حمإىل وطين ومازلت إىل احلضور الدائم إىلالغربات املتعددة، أسعى 

والسعادة ال تكتمل طاملا بقيت ... وحىت هذه اللحظة مازال الشعر ومازلت معه ننشد األمل الذي ال مفر منه
  )3(."اجلمال فلسطني...  أهلهاإىلوالفرح حني تعود فلسطني ... ارج معناها واالحتالل حيرث قلبهااألرض خ

                                                
 . 54 الشعر العريب احلديث، ص األشياء يف املختار مالس، داللة - 1
 . 45ص ، 1990، ، دار العودة، بريوت1 حممود درويش ومسيح القاسم، الرسائل،، ط- 2
 .26 حممود درويش، عصي على النسيان، ص ، ميشال سعادة- 3
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هو عنصر من عناصر الطبيعة، واختذ أبعادا مجالية وإنسانية و، اسم ثالثي مفرد جامد مذكر :البحر
:   محل املعىن السليب لهقد ف،وظفه درويش توظيفا رمزيا ملا حيمله من دالالت كثرية ونفسية يف االستعمال، وقد

فهو رمز للرحيل والضياع تبعا .)39الديوان األخري، ص. (لو أن بوابة الدار كانت مشالية ال تطل على البحر
رحيل (ألن البحر الذي مل يرِده كان من خالله . لتجربته، فعمق لديه اإلحساس بالغربة والنفي والتشرد بتعاظم

خريات األرض املسروقة "  فكانتإىل فلسطني كان من خالله،دوم اليهود  ورمبا ألن ق،)اإلنسان الفلسطيين
  )2(.، ومغادرة الساحل بالنسبة له تعين الدخول ضمن دائرة الضياع الالمتناهي)1("تصدر أيضا من خالله

 ما ميكن أن إىلجنده كثريا ما يلجأ ) دائرة الضياع(وألن درويش قد دخل ضمن هذه الدائرة أصال 
 فال ينجرف معه ،م املوجاويف رمال هذا الساحل يق) حجرا(ه يف أن يكون ت، فيكرر أمني)ذ األمنيةشذو(نسميه 

   . البحر يف رحلة الضياعإىل
 فكان ،)38، ص الديوان األخري(لكنين ولد طائش /  ال دور يل يف املزاح مع البحر:أما السياق الثاين

   .تصر عليهحبره هنا هو حبر الشعر الواسع الذي ارمتى فيه وان
وهو من متعلقات البحر، وجعله درويش رمزا للعدو ملا فيه من  اسم مصدر ثالثي مفرد مذكر، : املوج

الديوان (رأى املوج يصطادين ويشل يدي / أنقذين نورس آدمي: داللة الصد واإلخافة والعبث مبن يقع يف طريقه
الطرق كإخافته من منع أبيه من العمل، ل اليهود منعه من مواصلة الشعر، بكل او فقد ح،)38 ص،األخري

   .، غري أنه حتدى األمواج وأنقذ منهاوسجنه إثر إلقائه لقصيدة
حضرت دالالت الليل يف سياقات درويش برمزيتها السلبية،  وقد اسم ثالثي مفرد جامد مذكر، :الليل

عندما :  دخلت يف ليل طويلفما يف الليل من ظالم وعتمة ورهبة يعكس ما يف واقع الشاعر احملب ألرضه اليت
لو أن دورية :  ويزداد هذا الرمز توهجا يف السياق.)38 ص،الديوان األخري(كنت أقرأ يف الليل قصة حب 

  حىت أا ال، إذ تزداد قسوة الليل يف قرى فلسطني.)39 ص،الديوان األخري(ختبز الليل / القرى نارتر اجليش مل 
 قد عميت عنها ومل تدي إليها،  املتربصةن دورية اجليش اإلسرائيلية أد ترى نور النهار، ومتىن الشاعرتكا

اختاذ القرار باهلجرة  فقرى فلسطني اليت سقطت يف مؤامرة كانت تعيش معاناة قاهرة سهلت على اليهود
مرة ال ألكون سعيدا بليليت املق: ا بليلة وراءها جمزرة جعلته يبقى أرقادهلذا فلم يكن درويش سعي)*(،إليها

 سود من حربدم أ:  فيجن الليل يف واقعه وحياته كلها ويعتصر يف شعره وكأنه.)40الديوان األخري، ص(
 احللم إىل ويدعو .)49الديوان األخري ص(قطرة قطرة، بيد احلظ واملوهبة / بل هو الليل معتصرا كله: الغراب

                                                
 .185  فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص- 1
  .186ص  املرجع نفسه - 2
 .عن طريق وعد بلفور - *
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 وبعد .)51ص، الديوان األخري(خل الليل والثنني من أصدقائي أقول على مد: على األقل يساحمه العدو يف ذلك
ليلك ... رض خضراءأحبك يا أ: كل هذا يصرخ الشاعر مريدا لليل أن يذهب وحتل حمله األنوار والسعادة

  .)53 ص،الديوان األخري. (خضرأ
هلا خاصية احلركة والتغيري، وحتريك األمواج ومنه حتريك السفن وحتمل  اسم مجع جامد، و:الريح
على رسلك احتضنيين لئال : ها بهذا عبثت بالشاعر كثريا ومل من عبثيع والتشريد واإلرباك هلداللة التضي

رض واحدة امسها فلسطني، ويقول فهو يرجو االستقرار واحلياة على أ. )46الديوان األخري، ص(تبعثرين الريح 
  :ريقته يف التعبري وهي شعره، وط املنفى مل يستطع التملص من أجبديتهىنيف الوقت نفسه انه حىت مع

  .)46ص الديوان األخري،. (من األجبدية/ حىت على الريح ال أستطيع الفكاك
ويكتب : ، فهو يدل على الزيف له خاصية التهلهل والتحرك وزوال اآلثار عليهاسم مجع جامد،:الرمل

  .وهو رامز إىل عدم االستقرار.)50ص الديوان األخري،  (.سطرا على الرمل لوال السراب
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  : مساء احليوانأ
  سريعة استعمل درويش النحلة يف سياق رامز ألا خفيفة اسم ثالثي مفرد جامد مؤنث، و:النحلة

ز كل احلواجز او فيتج،كرب قليالأ أوالتنقل لصغر حجمها، فرأى أنه من قبيل املصادفة أن يكون صغريا، كنحلة 
وقد امتزج السياق .)40الديوان األخري، ص(سياج من حنلة تتنقل بني زهور ال كربأو: أثناء اهلروب هلذا جنا

  .بسخرية واضحة
 درويش رمز احلمام يف سياق يبدو قاسيا ينقل أمله وأسفه استعملو اسم جنس مجعي جامد،: احلمام

الديوان األخري، . (قبل انبالج فراخ احلمام من الكلس/ كبيض محام تكسرأو: على كل ما كان له وضاع
  .)38ص

 أنه كان ميكن أن ال يرى النور يف هذا الواقع املرير فيكون ، سياق ساخر متأملإذ رأى درويش يف
احلنان إىل  فيوحي احلمام هنا ،لكنه كان. كبيض محام تكسر قبل خروج الفراخ، وذا فهي ايته قبل بدايته

اليائسة وهو  األصل الذي يسلب ويعرب عن نفسية الشاعر احلزينةإىل، و وخيطَفر فجأةاألمومي الذي يغد 
  .  احلياة بعد فترة من االنتظارإىل قبل أن خترج فراخه ،املتفرج املقهور
وظف الشاعر رمز النسر يف سياق الداللة على املكان الذي و اسم ثالثي مفرد مذكر جامد، :النسر

  . لقمةايعيش فيه النسر وهو 
. وال البشري يطري/ سر ميشيفال الن/ ال ضوء أعلى: لفرحت بصومعة النسر/ لوال وقويف على جبل

  .)47ص الديوان األخري،(
إذ أن درويش هنا يرى أنه ال يفرح مبجد بعيد عال صعب جيعله وحيدا، فهو ليس نسرا جارحا يهوى 

  : العزلة يف قمة زرقاء، فهو حيب أن يقول الشعر بني البشر دون أن يرتفع عنهم، وهذا ما يؤكده يف السياقني
  . )47الديوان األخري، ص(أنت يا عزلة اجلبل العالية /يةاو من قمة تشبه اهلفيالك

). 47ص، الديوان األخري(يبقى الوحيد هناك وحيدا :  فأصبح اد قبيحا ألنه جيعل الشاعر وحيدا
اهري  مجإىلوكون الشعراء ميلكون أصواتا مسموعة ال ينبغي أن خيلق االنطباع بوحدانيتهم، وبانقطاع انتمائهم "

  )1(."متلك ماضيا وحاضرا ثوريني
  :وظف درويش الغراب يف رمزية واضحة يف السياقو مزيد جامد مذكر،  مفرداسم :الغراب

  .)48الديوان األخري، ص (.زفاونزفا ون/ حرفا فحرفا/ هو هذا الذي يكتب اآلن هذي القصيدة 
  .)49الديوان األخري، ص. (هوال صوت/ رب الغرابال هو ح/ بدم أسود اللون/  الكنبةعلى هذه 

                                                
  .26فتحية حممود، حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره، ص - 1
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فرأى أن شعره مكتوب بدم أسود وأشد من سواد احلرب املأخوذ من الغراب ، ومن نعيقه املفزع، ويف  
 فالغراب يرتبط يف الذهنية العربية ، ومبرجعيته األسطورية،ظالل إحيائية ذات اتصال وثيق مبظهره الطبيعي"هذا 

 فسواده خيتلط )1(."تشاءم من رؤيتهر اجلاهلي كان الطائر الذي يبداللة احلزن والشؤم، حبيث أنه يف العص
واخلراب النفسي  ،بسواد اهلموم املطْبقة على الشاعر، وذا كان أكثر األمساء إحياء بداللة الشؤم واحلزن والفزع

املعبأ يف  سيتهي لسياقاته، وكثف به داللة اهلم املرسب يف نفاو هلذا فقد توج به درويش الفضاء املأس ،الداخلي
  . شعره كأنه ليل معتصر

 الرسالة اليت حيملها شعره، إىلوظف درويش اهلدهد رامزا و اسم رباعي مفرد جامد مذكر، :اهلدهد
وبقرتعته  بألوان ريشه املتعددة واملنسجمة، وهو طائر سريع، لطيف التماثل"فاهلدهد يعرض نفسه للخطر 

  :)2(."نعت بأنه طائر ملكيالصفراء اجلميلة فوق رأسه اليت جعلته ي
الديوان (ية اوفوق فوهة اهل/ مل يكن هو ال غريه هدهدا/ كان ميكن أن يربح الشعر أكثر لو

 ذلك معان أخرى تشكلت عرب ارتباط اهلدهد بتصورات أسطورية ودينية وحضارية إىلإضافة " ،)49األخري،ص
   )3(." مثرة بتراكماا الدالليةجه داللته وأبعادها مما ساهم يف تقدمي مفردة شعريةأوأثرت 

 قضايا الشعب وينشرها ويدافع عنها وال إىلية، يتعرض بشجاعة اوفهذا الشعر كاهلدهد فوق فوهة اهل 
  . يبايل وال يريد رحبا

  اسم مفرد مزيد جامد مؤنث،:والقربة اسم مفرد ثالثي جامد مذكر، :الظيب: الظيب والقربة
، )36صالديوان األخري،( كسال يف احلديث عن الظيب والقربة -رابعا: واحد درويش معا يف سياق استعملهماو

الذي جاء يف سياق تتابعي لتعداد ما ورثه عن عائلته من صفات، فكان الرابع منها هو الكسل يف احلديث عن 
ة الطبيعية الظيب والقربة، فيحمل الظيب والقربة الداللة على األرض وعلى ثبوت الشاعر فيها، وعلى رتابة احليا

والظيب حيوان منتشر يف أرض . البسيطة اهلادئة اليت تتمتع فيها الطفولة حبكايا اجلدات عن الصيد ومغامراته
فلسطني وكذلك القربة، وكالمها دائم التفلت من الصيادين، وله قصص متتزج باخليال أحيانا وكالمها يتميز 

 درجة الكسل يف احلكي إىلد الذي كانت حياته عادية باجلمال والوداعة، ويف هذا ما يسقط على الطفل حممو
  ). الظيب احليوان املتحرر، والقربة العصفور املتفلت(عن 

                                                
 84 ص ،ريب احلديث الشعر العاألشياء يف املختار مالس، داللة - 1
، 2001، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ططور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش، ت خضرة، أبو سعيد جرب حممد - 2
 . 66ص

  . 67، ص املرجع نفسه - 3
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أنقذين :  درويش رمزا داال يف سياق غري مألوفاستعملهو جامد مذكر، رباعي اسم مفرد :النورس
والنورس هو الطائر املائي " ،)39 38الديوان األخري، ص ص. (رأى املوج يصطادين/ وشل يدي / نورس آدمي

  )1(. " أن هذه الطيور تقوم بكنس الشواطئإىلالذي يتواجد غالبا قرب الشواطئ يتغذى على األمساك، إضافة 
 لكن النورس ، وجد درويش داللة إنقاذه من البحر، ويف حركة النورس وهو يلتقط السمكة من البحر

 وأن يصبح ،رويش على النجاح يف إخضاع حبور الشعرآدمي وليس طائر، حىت جند إحياءا أكثف على قدرة د
لة شل قدرته الشعرية وإخراسها يف مهدها، وصفة اوِشاعرا رغم ما حاصره من أمواج احملتل اإلسرائيلي حم

  . اليت بثت يف درويش دفعا قويا لقول الشعر) املعذبة عرب التاريخ(آدمي قد تتسع لتشمل كل معاين اإلنسانية 
  .  جيعله يضيف للسياق داللة مميزة وشعرية،من بناء صويت مجيل) نورس(ا السم  كما ال يغفل م

غضب احلاكم العسكري اإلسرائيلي الذي أرسل يف طلب الشاعر الطفل "ىل القت والته األاو إن حم
 ، إذا مل يتوقف عن كتابة مثل هذا الكالم،فوخبه وضربه وهدده بأنه سيمنع والده من العمل يف مقلع احلجارة

قوة وصالبة، لكنه بكى وهو يف ب ألنه يعرف كيف يقف يف وجه عدوه ،ومل يبك الشاعر من الضرب والتوبيخ
 ألن ذلك يعين أنه سيزداد جوعا وبردا، ويف البيت شجعه ، البيت حني ختيل والده سيمنع من العملإىلطريقه 

جيع األب حافزا قويا كي يستمر الشاعر  فكانت تلك احلادثة مع ما رافقها من تش"اهللا يرزقنا"والده وقال له 
مة والدفاع عن حرية الكلمة والرأي، حىت لو كلفه ذلك التعرض لالضطهاد والتعذيب اوبالكتابة واملق

  )2(."والسجن
 نوع من الطيور الصغرية اليت إىل) سنونو(املفردة "تشري اسم مفرد سداسي جامد مؤنث، و: السنونوة

 ذه )3(،" ببداية الصيف، وهلا ذيل متشعب– غالبا – األماكن الدافئة، وترتبط إىلتطري بسرعة كبرية، واجر 
 ويف سياق ساخر رأى أنه ، أتيح للشاعر التعبري عن ما كان عليه هو طيلة حياته،السمات املعجمية وإحياءاا

أن الريح تسوقه،  ال يعرف االستقرار منذ تلك اللحظة املريرة يف حياته، وك،كان ميكن أن ال يكون مسافرا
. "، متنقال من سورية وقربص والقاهرة وتونس، ساخرا مبرارة)منفيا تائها(أصبح درويش "هي ريح احلظ حيث 

)4(  
 ملجأ بعد أن فقد وطنه، يف كل يوم يرحل إليه ليتنفس هواءه النقي أوالشعر أصبح له وطنا بديال " و

 إال بشرط واحد، هو ،اإلسرائيلية اليت ال تريده موجودا العودة حىت يثبت وجوده أمام الشرطة إىللكنه يضطر 

                                                
 . ar. wikipedia. org/wiki وكيبيديا  املوسوعة احلرة- 1
 . 42ص  ناثرا، شحممود دروي اين شاكر، - 2
 . 53ص  خضرة، تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش، أبو سعيد جرب حممد - 3
 . 176ص ،) حسان نصر( ل ،)قال قلبه كفى: ( ميشال سعادة، حممود درويش، عصي النسيان،، مقال بعنوان- 4
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أن يكون سجينا، فإذا كان يريد أن يغادر سجنه فعليه أن يغادر وطنه، وهنا هو اخليار الصعب الذي وجد 
 بريوت، مث إىل القاهرة، مث غادر القاهرة إىل موسكو، مث غادر موسكو إىلنفسه مضطرا إليه يوم غادر حيفا 

  )1(."ده احلنني للرحيل من جديداو رام اهللا، مث عىلإغادر باريس 
 "،اكتب ما تشاء وادفع الثمن الذي نشاء": كان شعار السلطة اإلسرائيلية جتاه الشاعر حسب تعبريه
  : وقد فرضت عليه اهلجرة فرضا ،)2("وكان الثمن فقدان العمل واالضطهاد واحلجز يف البيت والسجن

 لبنان إىل مشال أبعد إىل الشمال، إىل ي يف قافلة بشرية ترحل ووجدت نفسلقد ضت من النوم"
   )3(."ومسعت أن هذه القافلة امسها الجئون

 حيفا، لكن السلطات إىل موسكو كان ينوي العودة إىلألنه حني سافر " وسفره مل يكن اختياريا أبدا 
  )4(." مصرإىلفتوجه ، وطنه إىل ومنعته من الدخول ،اإلسرائيلية سحبت وثيقة السفر منه

معربا عن رحيله املستمر واملتواصل والذي ال ينعم باالستقرار، فقد ،فهو مهاجر دائم مثل السنونوة 
ألنه   غري أن اجلنوب كان عصيا بعيدا عليه يف اخلارطة،،ى ودفء حيتضنهأول وشرق وغرب حبثا عن ممشأ

  .  باإلميانببساطة بالده  لكنه ميأل قلبه ووجدانه
ح جماز سنونوة حيلق فوق حطامه، إا حلظة اإلحساس بالتبدد وفقدان اهلدف، إا حلظة دمار  هلذا أصب

الذات الشريدة، يواسي نفسه بإطالة السالم على املسيح رمز املعاناة والصرب على هذه األرض، وقد وضح 
ع داللة التمزق بني األماكن م، املغيب بالقوة أوامتزاج الرمز يف هذا السياق باحلزن واألمل على العش الغائب 

 تتحدد "باسبور"ن حيصل على  بأ"غري جدير"حيث يعتربه اإلسرائيليون غريبا والجئا يف أرضه كما يعتربونه "
  )5(.")ليسيه باسيه( ما يسمى أو خارج بالده بورقة مرور – إذا حترك –فيه جنسيته وهو يتحرك 

الديوان األخري، (كريش على الرمل :  يف سياق)الريش( ووظف درويش ما يتعلق بالرمز سنونوة وهو 
  . تشع فيصبح الكالم فيها فارغا  للداللة على التطاير والضعف وخفة احملتوى يف القصيدة اليت ال،)43ص 

 ليجدد قدرته على التحمل يف مشهد ، وهو وسيلة انتقاله ومحايته حيث يغمسه يف ماء املعمودية
مث أطيل / غيم البحريةبأعمد ريشي : لة تضفي عليه القداسة يف هذا السياق بالسيد املسيح، ويف دالاءاالقتد
  .)42الديوان األخري، ص. (على الناصري الذي ال ميوت/ سالمي

                                                
 . 100 املرجع نفسه، ص - 1
 .25 امحد جواد مغنية، الغربة يف شعر حممود درويش، ص - 2
  .، حوار أجرته نور أدلري218، ص 1997، صيف 52دد الكرمل، ع  جملة حممود درويش، ال قداسة جلالد، - 3
 .  52اين شاكر، حممود درويش ناثرا، ص - 4
 .102 ص ،احملتلةاألرض  رجاء النقاش، حممود درويش شاعر - 5
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 و  اسم مفرد رباعي جامد مذكر،:واألرنب اسم ثالثي مفرد جامد مؤنث ،:القطة  :القطة واألرنب
 :االمتزاج باحلياة الدافئة اليت ذهبت يف حلظة سلب طفولة األلفة وإىلحليوانني رامزين االمسني جاء هذين 

  إذ يضيف حضورمها يف سياق اخلوف شناعة املنظر،)40صالديوان األخري، ( وخفت على قطيت وعلى أرنيب
 خوف ورعب، إىل كدر، وهدوء طفولته إىل تعرض له درويش الطفل الربيء الذي حتول صفو حياته الذي

  . ذ ممتلكاته اليت التحم معها يف حياته وألفهاوهو يف حلظة التهديد بأخ
أيضا على استقرار احلياة اليت كان يعيشها ) الكلبة( و دلت اسم مفرد ثالثي  جامد مؤنث،:الكلبة 

 إذ رأى أن صورة اخلريات املتدلية من داليتهم املعطاءة كأثداء ، فجاء ا يف سياق تشبيهي،درويش مع عائلته
يتدىل كأثداء كلبتنا /وخفت على عنب الدالية : س دارهم فهي احليوان األليف الويفكلبتهم اليت كانت حتر

  . إا تعين احلياة األليفة اهلادئة اليت كان يعيشها كل فلسطيين، )40ص، الديوان األخري(
 الذئاب، األيائل،( وظف درويش منها أيضا ما هو جمموع ، هذه األمساء املفردة للحيوانإىلإضافة        

  . ملوافقتها سياقاا)العنادل، فراخ
نه أ و،نه يعين احلقيقة من حيث أوظف درويش رمزية القمر و اسم مفرد ثالثي جامد مذكر، :القمر

ويصبح معادل األرض اليت ،  وهو مصدر اإلشعاع والنور واهلداية يف ليل الدجى،مفر منه هو الغد الذي ال
:  ووجده الشاعر هكذا مصادفة،ذي تت صورته فأصبح شاحبا جمرد حلم وذكرى، وهو الوطن الإىلحتولت 

، وهو الوطن الساحر )37ص، الديوان األخري(شاحبا مثل ليمونة يتحرش بالساهرات / ومصادفة أن أرى قمرا
فوق مئذنة املسجد العالية  وعلى قمر ساحر: املقدس العايل الذي خاف عليه درويش كثريا يف ليلة االغتصاب

  . نه القدس، إ)40ص، خريالديوان األ(
من خالله ربط ألنه  اسم الصليب ذكر،  املفرد املذكروهو منقلب عن اسم املفعول مصلوب: الصليب

 ثابتا يف ،الشاعر بني معاناة املسيح ومعاناة الشعب الفلسطيين الذي ال يزال صامدا صمود عيسى عليه السالم
اء استحضار لتاريخ أناس وأحداث وعظات، ويف القادسية مساألويف نطاق هذه "، .. موقفه ومدافعا عن قضيته

ت انتسام اوىل تف داليل بني املستمعني يعود إتاووحطني وذكريات انتصاراته، ولكن لكل واحد منها تف
 إىلأي أن كل ينظر )1(." ويف ذلك قالوا اإلنسان ابن بيئته، ولكل مقام مقال،وانتمائهم اجلنسي والعريف والديين

فهو حيس بأنه مصلوب هو وشعبه وأرضه، ":  الفداءإىلن منظاره العقدي بينما درويش وظفه للرمز املسيح م
عد اليهود على هذه األرض منذ ألفني من السنني فلقد أوالصليب رمز يرتبط بفلسطني القدمية ارتباطا كامال، 

ديد اتمع اليهودي على أساس من  وجت، العدلإىلتقريبا صليبا ليقتلوا فوقه املسيح وكان املسيح ميثل الدعوة 

                                                
  . 130 يف الصيغة االفرادية، ص اإلحيائية صفية املطهري، الداللة - 1
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 احلني رمزا للفداء املبادئ اإلنسانية الرفيعة، ولكن اليهود حاربوه وقرروا قتله، وبقيت قصة الصليب منذ ذلك
ومن سوء حظي أن :  حد ماإىلفجاء به درويش يف سياق تشاؤمي  )1(،"..جل خالص اإلنسانوالتضحية من أ

 .)42الديوان األخري، ص(نا  غدإىلهو السلم األزيل /الصليب 

امر و اإلغريقية ميثل مصدر األاملب يف امليثولوجيوكان جبل األ"و اسم دخيل مفرد جامد،: ملبواأل
 من كبري اآلهلة زيوس، وكان زيوس قد احتل هذا اجلبل بعد أن أو ،والتدابري اإلهلية اليت تصدر من اآلهلة

عان بالعمالقة الذين كانوا مسجونني يف أعماق األرض، وقد  عندما است"كريون"استطاع أن يتغلب على أبيه 
ساعدته السيكلونات بأن أعطته حرية التصرف بالصواعق والرعود واليت أرسلها على أبيه اإلله كرون، فتغلب 

 فكان وزوجته هريا العظيمة مستقران يف أعلى جبل ،زيوس على كرون وإخوته فأصبح بذلك كبري اآلهلة
فكثريا من البشر يفعلون ما ال حتبه اآلهلة برون األمور حبرية ال تكون مطلقة، ن املخلوقات ويد يراقبو،ملبواأل

 اإلغريقية ا الذين يظهرون يف امليثولوجي، وحييط بزيوس أيضا الكثري من اآلهلة اآلخرين،ورغما عن اآلهلة أيضا
  )2(."أكثر حركة ونشاطا وتأثريا يف أمور البشر واملخلوقات على األرض

  : أمساء األعالم
الوليد بن طالل بن عبد " ، وهو األمري على وزن فعيل مأخوذ من الصفة املشبهة علمهو اسم: الوليد
 رجل أعمال سعودي يعد من اكرب ،طالل بن عبد العزيز مريد يف الرياض، وهو االبن الثاين لألول العزيز السعود

  .)3("...  من أغنياء العامل22 يف الترتيب 2009عام املستثمرين يف العامل صنفته جملة فوربس األمريكية 
  ). 47 الديوان األخري، ص(نسميه جنار ختت الوليد ونعش الفقيد .. /…هو احلظ 

فهو رمز الثراء والفخامة والترف ملا وهبه احلظ من سلطة ومال، ومتتع باليخوت واليخت اخلاص ال 
 حيام يف أرض فلسطني املسترتفة، وذا السياق الساخر ميتلكه إال األثرياء، يف حني يفقد العشرات يوميا

ر بني ختت الوليد ونعش الفقيد دورا يف إيصال متزق الشاعر ووهجه الذي يظهر يف اواملتأسف يلعب التج
  . القصيدة

كما ظن، لكن / حتايل نرسيس ليس مجيالأهكذا : وظفه درويش يف قوله اسم علم :نرسيس
  ). 49يوان األخري، ص الد(ورطوه مبرآته /صناعه

ذاك الفىت اجلميل الذي كان يذهب كل يوم ليتأمل مجال وجهه يف مياه إحدى البحريات " وهو 
ت ت نب فيه درجة أنه سقط ذات يوم يف البحرية ومات غرقا، ويف املكان الذي ماتإىلوكان مفتونا بصورته، ،

                                                
  .110احملتلة، صاألرض رجاء النقاش، حممود درويش شاعر  - 1

2  -  http: //www. syrtravel. com/forum/showthread. php?=26979  
  ar. wikipedia. org/wiki  احلرة ويكبيدياةاملوسوع - 3
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رديات، ربات الغابات و جاءت األسرسيموت ن، تقول األسطورة أنه لدى )نرجس(منه زهرة مسيت نرسيس 
 ؟ تبكنيمل: رديات البحريةو جرن دموع، سألت األإىل ووجدا قد حتولت ، ضفة البحرية ذات املياه العذبةإىل
 إن هذا ال يدهشنا إطالقا لطاملا كنا نالحقه يف الغابات باستمرار، لقد كنت – أبكي من أجل نرسيس –

فأجابت  -وهل كان نرسيس مجيال؟ : اله عن كثب، سألت البحريةالوحيدة اليت تستطيع مشاهدة مج
سكتت  -من يستطيع معرفة ذلك أكثر منك؛ أمل يكن ينحين فوق ضفافك كل يوم؟ :  متعجباتردياتواأل

أبكي من أجل نرسيس، لكين مل أالحظ قط أن نرسيس كان : البحرية حلظة دون أن تقول شيئا، مث أردفت
يس ألين كنت يف كل مرة ينحين فيها على ضفايف أرى انعكاس مجايل يف عمق مجيال، أبكي من أجل نرس

   )1(."عينيه
وإن دلت أمساء املكان فعليا على أماكنها فإننا نستطيع أن نلمس يف اجلو الشعري : أمساء اجلمادبعض 
ء، الليل، املاء بئر، حقل، نبع، جبل، جدار، السما (: مثل نبض رمز أكثف مما وضع لهإىلزها اوللشاعر ما يتج

 ). ، القمر، الصدى، الريح، اهلواء، النار، الربق، البحرملبواألاألم، 

وظف درويش هذا الرمز للداللة على األرض يف سياق حزين  اسم مصدر ثالثي مفرد مذكر، و:النبع
.  النبعإىلوحنيين / اعتمادي على نفَسي: جدا، ويظهر أثناء األداء إذ تأمل درويش السماء وهو ينطق ا

  .)44 الديوان األخري، ص(
 وعش الشاعر املبعثر الذي سلخوه منه عنوة، والذي علمه الشعر ،لو فكان النبع هو بيت الطفولة األ

  . ، فكلما حن إليه قال الشعر مجيداوعلمه املصابرة عليه
مثل اإلنسان دليل االنسداد واالحنصار، ومن خالله يت" وهو اسم مفرد رباعي جامد مذكر، :اجلدار

، هلذا استعمله درويش يف هذا )2("السجن النفسي الذي مينع عنه التحليق يف األجواء الفسيحة والفضاء الرحب
  .)51 الديوان األخري، ص(من شقوق جدار /وأرى وردة نشأت فجأة: السياق

بح حاجزا ال  وتعتيمه من السياسات الدولية، حىت يص،إذ دل على األفق املستقبلي الفلسطيين اهول
يرى منه أمل وال يستطيع الشاعر اختراقه نفسيا، ومع هذا فإنه يتوقع أن خيرج نور من بني شقوق هذا اجلدار 

  . الصلب ليتمسك به الشاعر ويعيش متأمال فيه
دة، و التجدد اوحيمل السراب صفة اخلداع والغدر واملع إذ اسم مصدر مزيد مفرد مذكر، :السراب

ذا فقد أسقط عليه درويش نفسيته اليت تضيع يف فيايف املنايف، وترى أمال جمهوال صفته والزيف والوهم، هل
  .  بعدأومل الذي حيمله بني جواحنه مهما انطفأ الغموض ال التجلي، واستلهم من هذا االسم داللة األ

                                                
1  -  http ;//53535. com/vb/75222html . 

 . 90يب احلديث، ص  املختار مالس، داللة األشياء يف الشعر العر- 2
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  ). 50 ص الديوان األخري،(لواله، لوال السراب، ملا واصل السري / والسراب كتاب املسافر يف البيد
فكانت العودة وزوال احملتل أمله الوحيد الذي يعيش من أجل أن يراه حمققا يوما ما، وإن جاء يف سياق 

  . بعد ظمأ قاتل) الوطن( إال أنه يعتربه سرا من أجل املواصلة واالستمرار إلجياد الواحة واملاء ،مي سليباؤتش
مث يرفعه خيدعه،  ،يغويه، ناديهي :هلذا فإنه يبقىإنه اخليط الرفيع واألفق الذي يبعد كلما اقترب منه، 

ويكتب سطرا / ماء، وماء وماء: ما استطعت الكتابة، يقرأ/ إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا/ اقرأ: فوق
  ). 50 الديوان األخري، ص( اآلن إىللوال السراب، ملا كنت حيا : على الرمل

  .  أمامه وان ابتعدتمل اآلمن الذي يعمه السلم واحلب اآلن متواصلة ألنه يرى صورة العاإىلفحياته 
الديوان األخري، ( شعره املنتظر أوتوأم اليأس /  من حسن حظ املسافر أن األمل:مث يصرح درويش أن

  ). 52ص
 فهذا األمل توأم لليأس ميشي معه طوال حياته، فهو يتراجع بني أمل حمقق وبني يأس قاتل مثل السراب 

 فيجد الشاعر نفسه مرة أخرى فارغ اليدين، وهذا اجلدل الذي دخل فيه ،مث ميحي ويزولالذي يبدو حقيقة 
  .الشاعر يف سفره وفهم حقيقة شعره

  
، سياقاتاستعمله درويش استعماالت متنوعة على حقيقته يف  اسم مفرد ثالثي جامد مذكر، :املاء

  : ورمزا يف أخرى
 الديوان(حبثا عن املاء / وال السراب، ملا واصل السريلواله، ل... / والسراب كتاب املسافر يف البيد

، فاملاء هو احلياة واالستمرارية، وهو احلرية اليت ينشدها الشاعر ويبحث عنها طيلة مسريته يف )50 األخري، ص
و ينادي كما ينادي العطش يف فهو يأمل ويرفع صرخته، كيف ال وقد طال ظمأه منها وحرمانه منها، . احلياة

ما استطعت / إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا/ اقرأ/والسراب يغويه، خيدعه، مث يرفعه فوق: الصحراء
انفعال نفسي )ماء( ويف هذا التكرار لبنية اسم ،)50الديوان األخري، ص . (ماء، وماء، وماء: الكتابة، يقرأ

 يرى غريه يف زمن كثرت فيه  و ال األرض،إىلومهما كان األمل بعيدا فإنه يهتف باملاء وهو العودة ، واضح
   . الذي يكابده الشاعر ألرضه وحريتها وسالمتهاالظمأ وقد دل التكرار على األوهام، وطال البعد عن أرضه

 وظفه درويش لغناه بداللة االنبثاق من األرض والتعمق فيها، مع جامد مذكر، اسم مفرد ثالثي: البئر
  ). 36ص ، األخري الديوان( جانب البئر إىلدت ول  :)∗(علية  فهمه على حقيقته الفاستطاعة

                                                
 وقد ظهر ذلك يف كثري من ،، كما أن الشاعر ولد فعال يف بيت جبانبه بئرعرفت الربوة بأا أرض حقول وآبار وأن امسها منقلب من البئر - ∗

 . )فيديو(االستطالعات التلفزيونية املصورة 
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، وقد وقد سرت داللة العمق والعطاء يف السياق. فالبئر جزء من األرض املعطاءة اليت نبت فيها درويش
ذكر أنه كانت هلم بئر أمام بيتهم يف مقابالته، وذا فقد ارتبط البئر بذكريات مريرة تستحق سياق احلزن 

   .والسخرية ملا حدث
ت هذه بعض أبنية األمساء وخاصة اجلامدة منها، واليت دلت على مسمى معني واستعملها درويش كان

 جامدة أو هلا جذر  أبنية السماء املتنوعة سواء ثالثية أم غري ثالثية،نأونستنتج . ممتلئة باإلحياء يف السياقات
ه من معاين الثبوت للمعني أو غري املعني  أتاحت التنوع الداليل يف السياقات مبا محلتاشتقاقي، مؤنثة أو مذكرة،

  .ومبا أن االستعمال الشعري حيمل بناه إىل فضاءات رامزة جاءت األبنية خلدمة ذلك
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املصدر هو االسم الذي يدل على احلدث جمردا من الزمن والشخص واملكان، ويسميه سيبويه "
  )1(."احلدث

 أن املصدر إىلوقد اختلف القدماء حول املصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع؟ فذهب البصريون "
 أن الفعل أصل للمصدر، واختالفات املدرستني تتخذ هنا أشكاال غري لغوية إىلأصل للفعل، وذهب الكوفيون 

   )2(".جه اخلصوص ويف الدرس التطبيقي على و، هلا يف الدرس اللغوي بعامةأمهيةومن مث فال 
 داللته على الزمان، فإن املصدر هو اسم يتفق مع إىلوإذا كان الفعل يدل على احلدث باإلضافة  -

 إىلن أكثر النحويني يضيف إ" : ذلك يف قولهإىلالفعل يف الداللة على احلدث املبهم الزمن، ويشري ابن يعيش 
   )3 (."ذلك الزمان احملصل ألن زمن املصادر مبهم

وهو الذي نستطيع أن نقيس عليه : املصدر القياسي: لواأل": صدر من حيث الصياغة ثالثة أنواعوامل -
  . مصادر األفعال اليت وردت عن العرب

وهو الذي يسمع يف الفعل خارجا عن الوزن القياسي الذي جيب أن يكون : املصدر السماعي: والثاين
  . عليه

 أكثر من مصدرين، أحدمها أوقياسي واآلخر مساعي حدمها لواحد مصدران أورمبا يكون للفعل ا -
  )4(."قياسي واألخرى مساعية، وقد ال يكون للفعل إال مصدر قياسي فقط

  مصادر غري الثالثي ) ب(مصادر الثالثي ارد، ) أ: (ويأيت املصدر على أنواع هي "-
  )5(."ناعياملصدر الص) و(املصدر امليمي، ) هـ(مصدر اهليئة، ) د (،مصدر املرة) ج (

  

  

  

  

  
                                                

  .145 ، صهسيبوي الصرف يف كتاب أبنيةخدجية احلديثي،  - 1
  .64 ص ،2 ط،عرفة اجلامعية، مصرامل دارجحي، التطبيق الصريف، عبده الرا - 2
  .23ص ، 1 ج ،الكتب، بريوت عاملل للزخمشري، ، شرح املفص موفق الدين بن عليابن يعيش - 3
  .145، ص هسيبوي الصرف يف كتاب أبنيةخدجية احلديثي،  - 4
  .82، 61ز عتيق، املدخل إىل علم الصرف، ص ص، وعبد العزي148ص ، 2ج ،تح حنا الفاخوري، ينظر شرح بن عقيل - 5
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  : ولكثرة األبنية من كل باب نذكر أشهرها -
لوا أن يضعوا بعض اوفمصدر الثالثي أغلبه غري قياسي واألغلب فيه السماع، غري أن العلماء ح "-

  : فقالوا أن،  الداللة األصلية للفعلإىلالضوابط اليت تنطبق على فصائل معينة من األفعال الثالثية وحنتكم فيها 
 فلح، فالحة، جنر،(ب األفعال الثالثية الدالة على حرفة يكون مصدرها على وزن فعالة أغل -1

  . )...جنارة
غلى غليان، فار (أغلب األفعال الدالة على تقلب واضطراب يكون مصدرها على وزن فعالن مثل  -2

  ). ...فوران
ل سعاال، صدع سع(: أغلب األفعال الدالة على مرض يكون مصدرها على وزن فُعال مثل -3

اصداع .(  
صهل (عيل وفَ،)عوى عواء(أغلب األفعال الدالة على صوت يكون مصدرها على وزن فُعال  -4

هيلص (  
  ). محر حمرة(أغلب األفعال الدالة على لون يكون مصدرها على وزن فُعلة مثل  -5
6- مثل لأغلب األفعال الدالة على عيب يكون مصدرها على وزن فَع )ميمىعا ععرج ،عرج ، .(  
  . )م قُدومقَد(: أغلب األفعال الدالة على معاجلة مصدرها على وزن فُعول مثل -7
  . )س، يبوسةيبِ(: أغلب األفعال الدالة على معىن ثابت يكون مصدرها على وزن فُعولة مثل -8
  : ايلومن حيث التعدية واللزوم ميكن ترتيب املصدر من الثالثي على النحو الت -
  . ) أَخذًا،أخذ( :)فَعل(أغلب األفعال الثالثية املتعدية يكون مصدرها على وزن  -1
  ). تعب تعبا(مثل ) فعلْ(أغلب األفعال الالزمة املكسورة العني يكون مصدرها على وزن  -2
مثل ) فُعول(أغلب األفعال الثالثية الالزمة املفتوحة العني وهي صحيحة يكون مصدرها على وزن  -3

  )1("). قعد قُعودا(
  . مثل صام صوما) فعال (أو) فَعل( فإن كان الفعل معتل العني فاألغلب أن يكون مصدره على "
مثل ) فَعولة (أو) فَعالة(أغلب األفعال الثالثية الالزمة املضمومة العني يكون مصدرها على وزن  -4

  . ملُح مالَحة، سهل سهولة، صعب صعوبة
   )2(". املعاجم وكتب اللغة ضروري ملعرفة مصدر الثالثيإىل يكن فإن الرجوع ومهما

                                                
أمحد حسن : ، وينظر78، وحممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص ص66، 64ص صعبده الراجحي، التطبيق الصريف بتصرف،  - 1

  .35، 34، ص ص6كحيل، التبيان يف تصريف األمساء، ط
  .املراجع نفسها، الصفحات نفسها - 2
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 وهي كما ،مقيسة أي أن هناك أبنية توصل إليها الصرفيون جيب القياس عليها": مصادر غري الثالثي -

   ":يأيت
ن  جاء املصدر على وز،)اآلخر(وهو الرباعي صحيح الالم ) فعل(إذا كان الفعل على وزن / 1 )أ"

  ). قدس ــ تقديسا) (فعل ــ تفعيالً) (تفعيل(
فعل ) (تفعلة( جاء املصدر على وزن ،)اآلخر(وهو معتل الالم ) فعل(إذا كان الفعل على وزن / 2
  ). وصى ــ توصية) (ــ تفعلة
:  جاء املصدر على وزنني مها،)آخره مهزة(وهو مهموز الالم ) فعل(إذا كان الفعل على وزن / 3

جزأ ــ جتزئة ــ ) ( تفعيالأوفعل ــ تفعلة : ( أكثر شيوعاول تفعلة، والوزن األ)تفعيل (أو) فعلةت(
  )1( ").جتزيئا

 جاء املصدر على ،)صحيح العني( وليس معتل العني ،)أفعلَ(إذا كان الفعل الرباعي على وزن /1 )ب"
  ). أكرم ــ إكراما) (أفعلَ ــ إفعاال): (إفعال(وزن 

  ) فالةإ(، جاء املصدر على وزن )أفعل، معتل العني(إذا كان الفعل الرباعي الذي على وزن و/ 2 
  ). أقام ــ إقامة) (أفَعلَ ــ إفالة (

إقامة ــ إقوام ــ إقَوام، مث :  الساكن الصحيح قبلهإىلبزيادة تاء التأثيث بعد نقل حركة العلة 
  . إقوام ــ أقام: ساكننيمنعا اللتقاء ال) اوالو(ل وحذف حرف العلة األ

فَعلَلَ ــ ) (فعلَلَة( جاء املصدر على وزن ،)فعلَلَ(إذا كان الفعل الرباعي جمردا وهو على وزن / 3 
  ). بعثر ــ بعثرة) (فعلَلَة

و ) فعلَلَة(ولكنه مضعف جاء املصدر على وزنني مها ) فعلَلَ(إذا كان الفعل الرباعي جمردا ووزنه / 4 
  . )وسوس ــ وسوسةــ وسواسا ()زلزل ــ زلزلةــ زلزاالَ) ( فعللَة ــ فعالالل ـِـفعل) (فعالل(

) فوعل ــ فوعلة) (فعللة(، جاء املصدر على وزن )علفو( إذا كان الفعل الرباعي على وزن -
  . وهي الصفة الغالبة) حوقل ــ حوقلة(

  ). بيطر ــ بيطرة) (فعللة() وزن(جاء املصدر على ) إذا كان الفعل الرباعي على وزن فيعل -
  ): مفاعلة(فعال و : جاء املصدر على وزنني مها) فاعل(إذا كان الفعل الرباعي على وزن  -5
  ) 1( .")قاتل ــ قتاالــ مقاتلة) (فاعل ــ فعاال ــ مفاعلة (

                                                
 أبنيةخدجية احلديثي، ، و88، 78ص ص، الصرف التعليمي ياقوت حممود سليمان، و68، 67ص صالتطبيق الصريف ، الراجحيعبده ينظر  - 1

  .، وذكر يف أغلب كتب النحو والصرف152الصرف يف كتاب سيبويه ص
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 )تفعل ــ تفعل(جاء املصدر على وزن تفعل ) تفعل(إذا كان الفعل اخلماسي على وزن  "-6
  ).تجمل ــ جتمال(

  ) افتعال(جاء املصدر على وزن ) افتعل(إذا كان الفعل اخلماسي على وزن  -7
  ). ختالفااختلف ــ ا) (فتعاالافتعل ــ ا (
  ) نفعالا(جاء املصدر على وزن ) نفعلا(إذا كان الفعل اخلماسي على وزن  -8
  ). نطالقاانطلق ــ ا) (نفعاالانفعل ــ ا (
  ) تفاعل(جاء املصدر على وزن ) تفاعل(عل اخلماسي على وزن إذا كان الف -9
  ). تعادل ــ تعادل) (تفاعل ــ تفاعل (
أيضا ) تفاعل(ولكنه معتل الالم جاء املصدر على وزن ) تفاعل(وإذا كان الفعل اخلماسي على وزن  -

  ).  ــ تعاليااىلتع) (تفاعل ــ تفاعال(مع كسر العني بدال من ضمها 
  ) فعاللا(جاء املصدر على وزن ) أفْعلّ(إذا كان الفعل اخلماسي على وزن  -10
  ). صفرارااصفر ــ ا(فعالال افعلّ ــ ا

  ) تفعلُل(جاء املصدر على وزن ) تفعلل(إذا كان الفعل اخلماسي على وزن  -11
  ). تدحرج ــ تدحرجا) (تفَعلَلَ ــ تفعلُالً (

ستفعل ــ ا) (ستفعالا(جاء املصدر على وزن ) ستفعلا(على وزن إذا كان الفعل السداسي  -12
  ) ستخراجااستخرج ــ ا) (ستفعاالا

  ). ستفالةا(ولكنه معتل العني جاء مصدره على وزن ) ستفعلا(وإذا كان الفعل السداسي على وزن 
  ). ستعادةاستعاد ــ ا) (ستفالةاستفعل ــ ا (

  ) فعالّلا(جاء املصدر على وزن ) علَلَّافْ(إذا كان الفعل السداسي على وزن  -13
  ). طمأن ــ اطمئناناا) (فعالّالَافعلَلَّ ــ ا (

  ): فعوعالا(جاء املصدر على وزن ) فعوعلا(إذا كان الفعل السداسي على وزن  -14
  )2( ").عشيشاباعشوشب ــ ا) (فعوعالافعوعل ــ ا (
  

                                                                                                                                                   
  .املراجع نفسها، الصفحات نفسها - 1
، 64، وعبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص ص)بتصرف (85، 84، 83، 82، 81حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، ص ص - 2

أمحد حممد عبد الدامي، مطبعة دار الكتب : أبنية األمساء واألفعال واملصادر البن القطاع العقلي، تح: ، وينظر)بتصرف (69، 68، 67، 65
  . وما بعدها120املصرية، ص 
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فْعالّ ــ إ)  (فيعاللإ( جاء املصدر على وزن ،)فعالّإ(إذا كان الفعل السداسي على وزن  -"15
  )1(. ")خضرياراإخضار ــ إ) (فيعاللإ

املصدر يدل على حدث مبهم الزمن ال يستمد من لفظه، فهو ليس زمنا صرفيا ": ومما سبق جند أن
 له بعض إال أننا جندلة املصدر على الزمن داللة مطلقة، توحي صيغته بداللته، وإن كان النحاة يعدون دال

   )2(."املعاين الوظيفية اليت هي عبارة عن إحياءات داللية ال نلمسها إال من خالل السياق الذي ترد فيه
الوصف باملصدر أقوى من الوصف بالصفة، فالوصف باملصدر يشعرك أن املوصوف صار يف "و -

  .  أن هذا املعىن لهاحلقيقة خملوقا من ذلك الفعل، وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه ويدل على
رجل (الوصف باملصدر يعين اإلبقاء على اإلفراد والتذكري ألن ذلك من عالمات املصدر مثل  و -

   )3(."إمنا هو إرادة املصدر واجلنس وجعل اإلفراد والتذكري أمارة للمصدر املذكر) عدل وامرأة عدل
هو غري قياسي ويصعب حصر معناه،  وهلذا ف،زان كثريةأو بل له ،ليس الوزن الثالثي وزن قياسي"و
 ، وفَعل،فعل، وفَعول: (ل بعض العلماء وضع نسق عام له يف الداللة، ولكنه نسيب غري مطرد مثلاووقد ح

 )4(،" وفعالن، وفعالة، وفعال، وفعل، وفُعل، وفَعلة، والزائد منها أكثر داللة من ارد،وفعل وفعيل، وفُعال
  .شهور من املصادر املالدراسة وقد ذكرت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 78، 61ص ص علم الصرف، إىل املدخل ،د العزيز عتيق، وينظر عب88، 81ص صحممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي بتصرف،  - 1
 وما 120أبنية األمساء واألفعال واملصادر البن قطاع العقلي، ص : ، وينظر153، 146ص ص أبنية الصرفية يف كتاب سيبويه، ،خدجية احلديثيو

  .بعدها
  .155 يف الصيغة اإلفرادية، ص اإلحيائيةصفية املطهري، الداللة  - 2
  .70كاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص حممود ع - 3
  .70املرجع نفسه، ص  - 4
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 :حنو -بفتح الفاء -بيان املرة من مصدر الفعل الثالثي قيل فَعلة"إذا أريد : مصدر املرة ومصدر اهليئة
  . ضربته ضربة وقتلته قتلةً

  نعمة ورمحة:  فإن بين عليها وصف مبا يدل على الوحدة حنو،هذا إذا مل ينب املصدر على تاء التأنيث
  . رة وصف بواحدةفإذا أريد امل

   )1(".لسة حسنة جلس جِ:بكسر الفاء حنو -فعلة: وإذا أريد بيان اهليئة منه قيل
فيكون بزيادة التاء على مصدره املستعمل حنو ابتسم ابتسامة، أما مصدر اهليئة "ويصاغ من غري الثالثي 

  )2(."ز الثالثة من األفعال إال ما شذاووال يبىن مما جت
 مصدر للهيئة من فعل غري ثالثي تتلخص يف أن بناء مصدر للهيئة من فعل غري ثالثي علة عدم بناء"و -

 إثباته فيها أال ترى أن يف مصدر غري الثالثي زيادة كاأللف إىليترتب عليه هدم بنية الكلمة حبذف ما قصد 
أن هذه الزيادات قد و. )ستفعالا(واأللف والسني والتاء يف ) فتعالا(واأللف والتاء يف ) نفعالا(والنون يف 

   )3(." زيادا ألغراض معنويةإىلقصدوا 
كان مما ال بد "فإذا أردت أن تبين من أفعال غري ثالثية مصدرا للهيئة كما فعلت يف األفعال الثالثية،  -

 بناء خاص إىلمنه أن حتذف هذه الزيادات فتهدم البناء الذي أسس على غرض، من أجل هذا اجتنبوا القصد 
   )4(."هليئة من غري الثالثي، واكتفوا ببناء مصدر اهليئة من األفعال الثالثية على الصورة اليت سبق شرحهامبصدر ا

اللتني خلصتا ) رمحة ودعوة( لتدل على مطلق احلدث مثل طاروقد خترج صيغة فعلة عن هذا اإل"
ة املصدرية، وال تكسب الكلمة للداللة على املصدرية، وذلك ألن زيادة التاء فيها تدخل يف تشكيل بنية الصيغ

 أوالداللة على املرة، ولذا يلزم يف مثل هذه احلاالت وجود قرينة وصفية وذلك كأن توصف الكلمة بواحدة، 
   )5(." وصفهاإىلتقوم قرينة يف السياق بتحديد داللة الكلمة على املرة دومنا حاجة 

فإذا أردنا الداللة على املرة "لة مصدر املرة  بالغة يف حتديد دالأمهية للمبىن الصريف  أننستنتجوذا 
و زدنا يف ... )فعل(وجعلناه على وزن ... أتينا مبصدره املشهور... الواحدة من املصدر األصلي لفعل ثالثي

   )6(." وهي صيغة املصدر املطلوب الدال على املرة)علةفَ(آخره تاء التأنيث فيصري الوزن 

                                                
  .147، 146ص ص، 2 ابن عقيل، تح حنا الفاخوري، جشرحابن عقيل العقيلي،  - 1
  .79 علم الصرف، ص إىلعبد العزيز عتيق، املدخل  - 2
  .80 علم الصرف، ص إىلعبد العزيز عتيق، املدخل  - 3
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 وظيفة ختلص الكلمة للداللة يه دور ذو داللية وصفية فلزيادة التاء فةقيم"مصدر اهليئة مبىن وكذلك يف 
على نوعية حدوث الفعل، حبيث جند داللة التاء هنا قد خالفت ما دلت عليه يف مصدر املرة، وتظهر هذه 

قة الح+ مصدر املرة، وفعل بكسر الفاء = الحقة التاء+عل بفتح الفاء املخالفة جلية يف الصيغة الصرفية ففَ
   )1 (."مصدر اهليئة= التاء

  . ومن هنا فإن الفتحة يف املرة والكسرة يف اهليئة والتاء فيهما عبارة عن مميزات ذات دالالت صرفية
التأنيث للداللة على صفة ) بتاء( اسم مردفة إىل) ياء النسبة(" وهو املصوغ بإضافة: املصدر الصناعي

ية واإلنسانية واحليوانية والكمية والكيفية، فاإلنسانية هي الصفة فيه، ويكون ذلك يف األمساء اجلامدة كاحلجر
  )2(." احلجرإىل اإلنسان، واحلجرية هي الصفة املنسوبة إىلاملنسوبة 
املصدر الصناعي دعت احلاجة إليه بعد أن ترمجت الكتب الكثرية عن اللغات " غلب الظن أنوأ

 وضع أبنية تسد حاجام يف الكتب إىلختلفة فاحتاجوا األجنبية وبعد أن بدأ العرب يؤلفون يف العلوم امل
استخدم هذا املصدر يف بضع عشرات من الكلمات عند العرب كاجلاهلية واألعرابية ، )3("املترمجة واملؤلفة
  . والربوبية وغريها

 تكون بزيادة ياء مشددة وتاء تأنيث على اللفظ على هذا األساس إذا"وطريقة صياغة املصدر الصناعي 
  . فإننا نقول البشرية) البشر(شئنا صياغة مصدر صناعي من لفظة 

واملصدر ) البشر(فالبشرية مصدر صناعي يدل على كل الصفات واألمور املعنوية اليت حتملها لفظة 
املسؤولية، ومن وطن الوطنية، ومن حر احلرية، ومن إنسان اإلنسانية، ومن اشتراك  الصناعي من مسؤول

  )4(".وهكذا... قوم قومية، ومن عنصر العنصرية، ومن جاهل جاهلية، ومن صوف صوفيةاالشتراكية، ومن 
  )5(". مصدر دال على نفس املصدر العادي يبدو انه يبدأ مبيم زائدة:املصدر امليمي"

  : وميكن صياغته من الثالثي وغري الثالثي كاأليت
فإذا كان الفعل ، )مضربس، ى، مأكل، ملبأومشرب، م(حنو ) مفعل(من الثالثي على وزن  "-1

  ). موعد، موضع، موقع (:حنو) مفْعل( فيكون وزنه ،مثاال صحيح الالم وفاؤه حتذف يف مضارعه

                                                
  .160 ص  يف الصيغة االفرادية،اإلحيائيةصفية املطهري، الداللة  - 1
  .146صرف يف كتاب سيبويه، صال أبنيةخدجية احلديثي،  - 2
  .146صرف يف كتاب سيبويه، ص ال أبنيةخدجية احلديثي،  - 3
  .82 علم الصرف، ص إىل املدخل ،عبد العزيز عتيق - 4
  .70ريف، ص عبده الراجحي، التطبيق الصو، 87 الصيغ الصرفية يف ضوء علم اللغة املعاصر، ص ،رمضان عبد اهللا - 5
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مرجع، مبيت،  (:مساعا حنو) مفعل(جاءت على ) مفعل(وهناك أفعال كان قياس مصدرها  -2
  ). مصري

  ). مفعلَة(ووزا ) مقدرة -مغفرة -ةمعرف (:كما أن بعض هذه املصادر قد تلحقه تاء التأنيث حنو -3
أما من غري الثالثي فيصاغ على وزن مضارعة مع إبدال حرف املضارعة ميما مضمونة وفتح ما  -4

   )1(".)رمستغفَ(و ) ممكر(و ) ممعظَ(و ) مقام(وكذا يف ) خمرج -أخرج (:قبل اآلخر حنو
   

                                                
  154، 153ص ص الصرف يف كتاب سيبويه، أبنيةخدجية احلديثي،  - 1
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  : سياقات أبنية املصادر وداللتها/3
الرصد للمصادر ذات االشتقاق أي اليت تشترك مع األفعال واملشتقات األخرى يف احلروف  إمنا تركّز 

نفسها، دالة على احلدث فقط، وقد استعمل درويش مصادر ذات أبنية كثرية ومتنوعة يف سياقاته، ونذكر أبنية 
 . املفرد ال اجلمع يف هذا املبحث

  سياقه  لة البنيةدال   الصرفيةبنية الفعل  فعله   الصرفيةبنيته  املصدر
  خلال يف شرا بينها: أوال  دال على عيب  أفعل  أخلّ  فَعل  خلال
  ضغط دم مرتفع  دال على مرض  فعل  ضغط  فَعل  ضغط
  خجال يف خماطبة األم واألب: ثانيا  دال على غريزة وعيب  فعل  خجِلَ  فَعل  خجال

  فاعل  خاطب  مفاعلة  خماطبة
مع دال على املشاركة 

  جددتال
  

  أمال يف الشفاء من األنفلونزا: ثالثا  دال على غريزة  فعل  أمل  علفَ  أمال

  دال على غريزة وعيب  فعل  كسل  فَعل  كسال
كسال يف احلديث عن الظيب : رابعا

  والقربة
  فشال فادحا يف الغناء: خامسا  دال على غريزة وعيب  فعل  ملّ  فَعل  ملال

   مرة13رر مك  دال على املشاركة  فاعل  صادف  مفاعلة  مصادفة
  كسال يف احلديث عن الظيب والقبرة  غريزةدال على   فعل  حدث  فعيل  احلديث
  أمال يف الشفاء من األنفلونزا  دال على التخلص من الداء  )معتل اآلخر(فعل   شفى  فعال  الشفاء

  مكرر  دال على احلدث واحلركة  )معتل الوسط(فعل   دار  )اسم مصدر(فَعل   دور
  حيث تأخرت عن رحليت املدرسية  مصدر هيئة  فعل  حلر  فعله  رحلة

  ألين نسيت الوجود وأحواله  دل على الثبوت  فعل  وجد  فُعول  الوجود
  عندما كنت أقرأ يف الليل قصة حب  مصدر هيئة  فعل  قَص  علةف  قصة
  مكرر  دال على غريزة  فعل  حب  فُعل  احلب

   انبالج فراخ احلمام من الكلسقبل  دال على االنطالق  انفعل  انبلج  انفعال  انبالج
  روى  )اسم مصدر(فعالة  الرواية
  هوى  فَعل  اهلوى

  فكنت شهيد اهلوى يف الرواية  دال على غريزة  )معتل اآلخر(فعل 

  واحلي يف حادث السير  دال على حركة  )معتل الوسط(فعل   سار  فَعل  السري
   املزاح مع البحرال دور يل يف  دال على غريزة  فعل  مزح  فُعال  املزاح

  تفعل  تسكّع  تفعل  التسكع
 دال على تقوية احلدث

  واحلركة
  من هواة التسكع يف جاذبيه ماء

    مصدر صناعي  فاعل   جاذب  فاعلية  جاذبية
  ولست سوى رمية النرد  مرة مصدر   ) معتل اآلخر(فعل   رمى  فَعلَة  رمية
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  ال دور يل يف النجاة من البحر  القدال على االنط  )معتل اآلخر(فعل   جنا  فعلة  النجاة
  رأى املوج يصطادين ويشل يدي  دال على طبيعة  )معتل اآلخر(فعل   ماج  فعل اسم مصدر  املوج

  رحبت مزايدا من الصحو  دال على طبيعة  )معتل اآلخر(فعل   صحا  فَعل  الصحو
  كنت أصغر من هدف عسكري  دال على ثبوت  فعل  هدف  فعل اسم مصدر  هدف

  ومشى اخلوف يب ومشيت به  ) احلدث(دال على غريزة   )معتل اآلخر(فعل   خاف  علفَ  اخلوف

  ومن حسن حظي مكرر  دال على غريزة  فعل  حسن  فُعل  حسن
   مرة17ومن حسن حظي مكرر   دال على ثبوت  فعل  حظّ  فَعل  حظ

  فعل  هرب  فُعول  هروبا
 والتغلب دال على حركة

  على صعوبة
هناك أن الذئاب اختفت من 
  مصادفة أو هروبا من اجليش

  ال دور يل يف حيايت  دال على غريزة وثبوت  فعل  حيي  فَعلة  حياة
  مث حاولت تعديلها  دال على التجديد واإلعادة  فعل  عدل  تفعيل  تعديل
فسل  نل  نفس  فَعألن به نفس اهللا  دال على غريزة  فع  

  ظي أين جار األلوهةومن حسن ح  دال على الثبوت  فعل  أله  فعولة  األلوهة
  )مكرر(من سوء حظي   دال على عيب  )معتل الوسط(فعل   ساء  فُعل  سوء

  دال على ثبوت  )معتل اآلخر(أفعل   أوحى  فَعل  الوحي
كان ميكن أن ال حيالفين الوحي 

  والوحي حظ الوحيدين
  مكرر  دال على ثبوت  فعل  قصد   اسم مصدرفعيلة  القصيدة

  فيهوي الكالم  غريزةدال على   فعل  مكلّ   اسم مصدرفَعال  الكالم
  على رقعة من ظالم   واملكاندال على اجلزئية  فعل  رقع  فُعلة  رقعة
    دال على طبيعة  أفعل  أظلم  فَعال  ظالم

  غري امتثايل إليقاعها  دال على االنقياد  افتعل  امتثل  افتعال  امتثال
    دال على الثبوت  فعل  وقع  فعالا  إيقاع

ل  حسعف  دال على غريزة  علأف  أحس  
حركات األحاسيس حسا يعدل 

  حسا
  وحدسا يرتل معىن  دال على غريزة  فعل  حدس  فَعل  حدس

  فعل  عىن  مفعل  معىن
 دال على مصدر ميمي

  ثبوت
  

  وغيبوبة يف صدى الكلمات  دال على ثبوت وغريزة  )معتل الوسط(فعل   غاب  فيعولة  غيبوبة
  واعتمادي على نفسي   اختاذدال على  افتعل  اعتمد  افتعال  اعتماد

  وحنيين إىل النبع  دال على غريزة  فعل  حن  فعيل  حنني
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  والوحي حظ املهارة إذ جتتهد  دال على غريزة  فعل  مهر  عالةفَ  املهارة
  ال شكل لك  دال على طبيعة  فعل  شكل  اسم مصدر: فعل  شكل

  مات  فَعل  املوت
  فعل 

  )معتل الوسط(
   حبامن املوت  دال على غريزة

  ألدخل يف التجربة  دال على حركة  فعل  جرب  تفعلة  التجربة

  فعل  كذب  فعلة  كذبة
 دال على غريزة

  وهيئة
  هو احلب كذبتنا الصادقة

  فعل  مثل  فعالة  الثمالة
 دال على ثبوت

  وعيب
  إىل أن جتف الثمالة يف قدحي

  تفعل  متهل  فَعل  مهل
 دال على حركة

  واالختاذ
  ختصريينعلى مهلك ا

  دال على االمتناع  فعل  فك  فعال  الفكاك
  ال يستطيع اهلواء الفكاك من الوردة

  ال أستطيع الفكاك من األجبدية
  فأخطئ يف اللحن  دال على ثبوت  لفع  حلن  )اسم مصدر(فعل   اللحن

  دال على ثبوت  أفعل  أنشد  فعيل  نشيد
  نشيد الوداع

  لئال يطول النشيد
  نشيد الوداع  ثبوتدال على   فعل  ودع  فَعال  الوداع

  فينقطع النرب بني املطالع دال على ثبوت  فعل  نرب  فعل  نرب
  واخلتام األحادي دال على ثبوت  فعل  ختم  فعال  اخلتام

  ال أستطيع الفكاك من األجبدية   منسوبمركب  أجبد    مصدر صناعي  األجبدية
  لوال وقويف على جبل  دال على ثبوت  فعل  وقف  فُعول  وقويف
  أنت يا عزلة اجلبل العالية  دال على ثبوت  فعل  عزل  فُعلة  عزلة

  فعل  خيل  فَعال  اخليال
دال على غريزة 

  وثبوت
  ومن سوء حظ املؤلف أن اخليال هو الواقعي

  مىت؟: ليس السؤال  دال على ثبوت  فعل  سأل  فُعال  السؤال
  وان تقع القافلة يف كمني  دال على ثبوت  فعل  كمن  فعيل  كمني

  حرفا فحرفا، ونزفا ونزفا  دال على ثبوت  فعل  نزف  لفَع  نزفا
  بدم أسود اللون  دال على اللون  فعل  لون  فَعل  لون

  قطرة قطرة، بيد احلظ واملوهبة  دال على اجلزئية  فعل  قطر  فَعله  قطرة

  فعل  وهب  مفعله  املوهبة
 دل مصدر ميمي

  على غريزة
  احلظ واملوهبة
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  كان ميكن أن يربح الشعر أكثر  بوتدال على ث  فعل  شعر  فعل  الشعر
  ما استطعت الكتابة/ واكتب إذا  دال على حرفة  فعل  كتب  فعالة  الكتابة
  لو كان يف وسعه أن يرى غريه  دال على ثبوت  فعل  عسو  فعل  وسع

  اقرأ إذا ما استطعت القراءة  دال على حرفة  فعل  قرأ  فعالة  القراءة
   

  كي جيمع الغيم يف حفرة   املكاندال على  فعل  حفر  فُعلة  حفرة
  واحلي يف حادث السري  دال على احلركة  فعل  سار  فَعل  السري

  هذا سحاب يقول وحيمل إبريق آماله بيد وبأخرى  طبيعةدال على   فعل  سحب  فَعال  سحاب

  فعل  سطر  فَعل اسم مصدر  سطرا
 دال على اجلزئية

  واملرة
  ويكتب سطرا على الرمل

  تفعل  تفرس  التفعل  التفرس
دال على تقوية 

  احلدث
  بل يطيل التفرس يف وردة

  توأم اليأس دال على غريزة   فعل  اليأس  فعل  اليأس
  إن كان ال بد من حلم، فليكن مثللن وبسيطا دال على غريزة   فعل  حلُم  فُعل  حلم
ل  دقصعل  صدق  فتفلني بصدق بالنبوءة يف حلمناحم دال على غريزة   فع  

  وتسامح موت رآنا معا سعداء دال على غريزة   فاعل  سامح  اعلتف  تسامح
  فغض النظر دال على غريزة   فعل  نظر  فَعل  النظر

  نسخة عن فرادين علوية  دال على اجلزئية  فعل  نسخ  فُعلة  نسخة
  متحف للهباء  دال على الثبوت  فعل  هب  فَعال  اهلباء
  :  القائدين الذين يقوالندفاعا عن  دال على احلركة  فاعل  دافع  فعال  دفاع

  فعل  خشي  فَعلة  خشية
دال على هيئة 

  عينية مع الغريزة
  وهوى التل من خشية اهللا

  تاريخ
اسم (تفعيل 

  )مصدر
  لكانت لتارخينا البشري عناوين أخرى  دال على الثبوت  فعل  أرخ

   برفق يد األمتزرعيينلف  دال على غريزة  فعل  رفق  فعل  رفق
  ... يف حفنة من هواء  دال على اجلزئية  علف  حفن  فَعلة  حفنة

  مشى  فَعل  املشي
  فعل 

  )معتل اآلخر(
  دال على احلركة

  لو كنت أسرع يف املشي
  لو كنت أبطأ يف املشي

  دال على انطالق  افتعل  اكتشف  افتعال  اكتشاف
  دال على غريزة  فعل  أمل  فَعل  األمل

  وأصدق موهبيت يف اكتشاف األمل

  قبيل الوفاةدال على ثبوت   تفعل  ىفتو  فعلة  الوفاة
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  وغريزة
  وأطال تأمله يف اهلواء املقطر باملاء  دال على غريزة  تفعل  تأمل  تفعل  تأمل
  يقول احملب ارب يف سره  دال على ثبوت  فعل  سر  فعل  سر
  ولكن جمدا كهذا املتوج  دال على ثبوت  فعل  جمد  فعل  جمد
  حبثا عن املاء  تدال على ثبو  فعل  حبث  فعل  حبث
  وأخيب ظن العدم  دال على غريزة  فعل  ظن  فَعل  ظن

  من أنا ألخيب ظن العدم  دال على ثبوت  فعل  عدم  فَعل  العدم
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  .)فَعل، فعل، فعل(باطراد، وهي من الثالثي ) فَعل، فَعل، فعل( أنه استعمل بنية نستنتج
 أفعاهلا، وأن ظاهرة املعىن الوظيفي للمبىن الواحد ويظهر مما سبق أن للمصادر مباين خمتلفة باختالف

 تعكس تشابك العالقات بني املعطيات الصرفية والنحوية ويتوقف على " بالغة إذ أاأمهيةهي ظاهرة ذات 
 حيث جند أن للمبىن الصريف الواحد عدة معان، وأن )1(،"إدراكها الفهم الكامل ملعاين التعبري يف اللغة العربية

و الوحيد الكفيل بتبيني إحياءاا الداللية، من ذلك مثال أن املصدر كما يقول بعض العلماء صاحل ألن السياق ه
توظيف عند درويش  كما غلب )2(،" رجل فضل ورجل عدلٌ": يوصف به كغريه من املشتقات فيقال

 الدالة املصادر الدالة على غريزة جسمية أو سجية روحية، وأيضا الدالة على حركة عالجية، أما
 وبقيت الدالة على انطالق احلدث حمصورة يف بعض األبنية ،على ثبوت احلدث فأقل من سابقاا

  ).افتعال، انفعال(مثل 
وقد شكلت بعض املصادر وأمساء املصادر مراكز داللية صانعة مفاصل للقصيدة، بتكرارها وبوظائفها 

 صداها ال يفارقه إال مبفارقة السامع أنَّ /إذ جيد القارئا حتمله من محوالت داللية ثقيلة، مباهلامة يف السياق، 
 حىت يصنع جوا دالليا واحدا سطر قصيدته هلا بني أباو هذا االستعمال املتنإىل ولعل درويش قصد ،القصيدة

   .فيها
 ألن ما يأيت بعدها من تتابع ،بؤرة شعرية هامة يف بناء القصيدة ككل) مصادفة(جاء مصدر  -
  .  مرة يف القصيدة13شعرية إمنا هو لصيق الداللة ا، وهو مكرر ومثبوت للسياقات ال

 ظاهرة يف القصيدة متمثلة يف إضاءة اللفظ املقترن بالعبارة وهو تكرار وظيفي إذ تبدو وظيفته"
 . سيئة يف حياتهأوواملتغري يف كل مرة يكون رؤية تقديرية من الشاعر لكل ما رآه مصادفة حسنة  )3("املكررة

  . كلعبة النرد اليت حتدد مكاا بالصدفة بعد رمية تلقائية
لقيه : وصادف فالنا"والذي يفيد املشاركة، ) لفاع( من صادف )مفاعلة(وبنيتها على)مصادفة(فكانت 

 دالليا لكل ما يأيت بعدها من  مركزاً)4("تقابال على غري موعد: ووجده من غري موعد وال توقع، وتصادفا
 ويف ، واليت تتربع فيها البىن الصرفية متنوعة يف االستعمال والوظيفة،قات يف األسطر الشعريةتتابع للسيا

اإلدراجات املناسبة خاضعة للسياقات اليت تدور يف ذهن ونفس الشاعر وحميطه، وخمضعة هلا حسب ما حتمله 
  ). اللغوي(من محولة داللية وظيفية يف السياق العام واخلاص 

                                                
  .30، 27ص ص، 1977 الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، أقسامفاضل مصطفى الساقي،  - 1
  .51، 50ص ص، 2، ج  للزخمشري املفصل شرحينظر ابن يعيش، - 2
  .104كرار يف شعر حممود درويش، ص فهد ناصر عاشور، الت - 3
  .510ص ، 1ج جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،  - 4
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دة يتكلم حممود درويش عما ورثه من العائلة، فيعدد ست صفات من بينها أمراض ففي مطلع القصي -
 جانب معاناته اخلاصة مع مرض القلب عاىن إىل وهي حقيقة يعرفها كل من عرفه عن قرب ف،القلب والشرايني

  . اثنان من إخوته من مشاكل يف القلب، ويبدو أن املشكلة جينية بالفعل
فتتعلق مبا حيدث للفرد الذي جيد نفسه فجأة ضحية حتوالت تارخيية، غالبا أما املصادفات األخرى،  -

ما تصنع املصائر الفردية، بطريقة ال تنسجم بالضرورة مع ما يريده يف األحوال العادية، وبقدر ما يتعلق األمر 
غريت فيها ، فإن ما حدث آنذاك ميثل اللحظة اليت ت1948بالطفل الذي كان يف السابعة من عمره يف العام 

 عن الروح الفلسطينية املعذبة الباحثة على خالص تعبريويبدو يف شعر درويش .  األبدإىلحياته مرة واحدة و
  . مجاعي من ضغط التاريخ واجلغرافيا -فردي

، فحياة درويش )حسن وسيء( وستتحول القصيدة كلها إىل لعبة نرد تطغى عليها املصادفة واحلظ بني -  
 وانتميت إىل عائلة ،.مصادفة ومسيت بامسي :غري احلياة أصبحت مصادفات يكاد ال مييز بينهاكلها منذ حلظة ت

ال يكون أيب قد تزوج أمي كان ميكن أن  ،.مرا أن أرى قمصادفة، و. أن أكون ذكرامصادفة كانت ،.مصادفة
فت من هناك ، من حسن حظي أن الذئاب اخت.مصادفة جنوت ،. أن أكون أنا احليمصادفة كانت ،.مصادفة
 صار منحدر مصادفة و،. صارت األرض أرضا مقدسةمصادفة و،.مصادفة وحنن حنبك حني حنب ،.مصادفة

 .مصادفة عشر دقائق تكفي ألحيا ،. عاش بعض الرواة وقالوامصادفة و،.احلقل يف بلد متحفا
 
ط كل احللقات  على كل القصيدة وعلى الدالالت مشكلة حلقة داللية ترب"مصادفة" هيمنة بنية نالحظ

توزع الدالالت اليت بعدها يف تتكثف مث تيف بؤرة احلزن ) السخرية واألمل(وتضبطها يف جو نفسي واحد 
 موقف استيعادي ملسرية حياة الشاعر ما بني ذكر هلذه البنية، إذ أن كل ما وقع للشاعر ويقع له وما سيقع له يف

فكان امسه وعائلته وصفاا وجنسه وأبواه وبلده كله من . قاط هلا إطال خيطَّنظره هو ضرب من املصادفة اليت مل
ح قبيل املصادفة اليت ال يتوقعها الشاعر، وجناته عند اهلروب من الغزاة واختفاء الذئاب من الغابات ليلتها، وفت

 وكل هذا بسبب يد خفية امتدت ه على أرض مغتصبة ال مالك هلا، كل هذا جاء متسارعا وغري متوقع،يعين
 مث جنده يف السياق ما قبل يه مل يرد إظهارها إلسقاط املسؤولية عليها واكتفى بالسخرية من كل ما حصل،إل

لسطني ليأيت الرواة بعدهم اء يف أرض فياألخري هلذا االستعمال تزداد املصادفة امتالء بالسخرية مما حيصل لألشق
  . له بتشدق أنه لو انتصر حزب على اآلخر لتغري التاريخ كويقولوا

 ألنه يعرف .، فيخيب ظن العدم، وهو على فراش التشريحمن املمكن أن حييا مصادفة هذا يرى أنهعد كل وب
  غري أنه يف األخري يستدرك قائال من أنا ألخيب ظن العدمأن ما خلفه من أشعار سيبقى خالدا بعد فناء جسده،

  .ألنه يعلم أن الفناء مؤكد
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 وجتمع مواقفه وأحواله ،لسياقات اللغوية تترجم السياقات غري اللغويةهلذا فهذه اللوحة املتمايزة من ا
  مرة17املكررة ) حظ(صدر بنية اسم املب مع اوا بداللة املصادفة، واليت تتنرمسها كلعبة النرد، وعبأتو

   .وختدمها
) ج(وهو النصيب، واحلظ اجلد والبخت : حظ حيظ فهو حمظوظ وحظيظ"اسم مصدر من : واحلظ هو

  )1(."وظحظ
طووجتعله يذعن ،ع كل ما يقوله الشاعر بعدهافهذين البنيتني ألبستا القصيدة لباسا دالليا واحدا، وت 

ل ما طالعنا من القصيدة هو اعتراف علين خلص إليه أوكيف ال وإىل هذه الداللة مشدودا بقوة جربية، 
   :درويش

  ). 35الديوان األخري، ص ( أنا العب النرد 
للتكرار دور " و،ا درويش تزداد توهجا مشكلة توليفة ممتزجة مبكنونات الشاعر األخرىوكلما كرره

 )2(،" ومن مث التأكيد على طابعه اخلاص،فعال يف تكريس الداللة، ومتكني النص من بعث مكنوناته الداخلية
كيف ال واللعبة ) لدورا( وهو  وخيدم البنيتني السابقتني، اآلخر األكثر حضورا يف القصيدة، املصدروجند االسم

  ). احلظ واملصادفة(أدوار وذا تتناغم يف الداللة مع 
غري أن املالحظة اجللية تربز أنه ينفي دائما أن يكون له دور ما يف أهم حتوالت حياته، ويردف يف 

)  لكنبل، ( ب استدراكأو) إال، سوى، غري(منفيا بأداة استثناء ) دور ( بنيةأغلب السياقات اليت وظف فيها
  .  بسياق خيدم هذا احلكمأولكي يربر حكمه 

  .) 38الديوان األخري، ص(أنقذين نورس آدمي / ال دور يل يف النجاة من البحر
  ). 41الديوان األخري، ص(هل من مزيد؟ : قلت/ عندما علمتين تراتيلها/ سوى أنين/ ال دور يل يف حيايت

فقط ألنه اجنذب منذ طفولته إليه،  على حبوره، تعاطي الشعر واالنتصارفينفي أن يكون له دور يف 
لة رؤيتها بشكل اووينفي أن يكون له دور يف حياته كلها فقط ألنه استجاب هلا، وعرب عن نظرته إليها وحم

  . آخر
ويواصل الشاعر شارحا مراحل حياته مبينا أنه ال دور له فيها كما ال يكون لالعب النرد دور فيما 

  : فيصرخ علنا) احلظ(بة سيكون عليه مكعب اللع

                                                
   .183ص ، 1ج جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،  - 1
  .92ياء يف الشعر العريب احلديث، ص املختار مالس، داللة األش - 2
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/ حركات األحاسيس حسا يعدل حسا وحدسا يرتل معىن/ يقاعهاغري امتثايل إل/ ال دور يل يف القصيدة
وحنيين /  غريها واعتمادي على نفسيإىلمن أناي / وصورة نفسي اليت انتقلت/ وغيبوبة يف صدى الكلمات

  ). 43الديوان األخري، ص . ( النبعإىل
  ). 44 الديوان األخري، ص(حي حظ املهارة إذ جتتهد ووال/ إذا انقطع الوحي/ قصيدة إالال دور يل يف ال 

 فهو صاحب إحساس ،فهو يربر حكمه بأمور يراها هي اليت ختلق القصيدة تلقائيا دون تدخل منه
صادق وحدس قوي، واستلهام للكلمات، وامتزاج إنساين، وصاحب نفس شعري، وفوق كل هذا حنينه لنبعه 

  . ما يصنع القصيدة ليس أكثر من ذلكهو 
املصادر اليت وظفها درويش بكثرة ملا هلا من دالالت واسعة  من وهو،ر على وزن فعلةدمص: احلياة

ال دور يل يف حيايت : ا يلخص حياته يف كوا لعبة نرد حتكمها احلظيةفنجده حين،تضفيها على السياقات 
على مهلك : للحياة أقول:  درجة هسترييةإىلسها ويتمسك ا وأحيانا أخرى يقد) 41الديوان األخري، ص(

  ). 46الديوان األخري، ص (انتظريين 
 فهو ما زال حمبا للحياة حىت الثمالة ،)أحيا(والفعل ) احلي( اسم الفاعل  خلدمة هذا املعىنكما استعمل

فيخطئ يف ) ل واللحن الشجيرمز الطرب واجلما( وخيشى أن تفر العنادل منه ،وما زال يؤدي رسالته الشعرية
مث يتوسل أن حتتضنه حىت ال يضيع من جديد وتعبث ) حتيا احلياة( وخيشى نشيد الوداع هلذا فإنه يصرخ ،اللحن

حىت على الريح ال (أن تكون فلسطينية امللمح واهلوية والشعر وهو  غري أنه حيدد معىن احلياة ،)ريح املنفى(به 
  ). 46لديوان األخري،ص ا. (أستطيع الفكاك من األجبدية

  ). 46 الديوان األخري، ص/ ( لئال تبعثرين الريحيناحتضنيعلى رسلك 
بل أقول  /وخيالية األمكنة /ال أقول احلياة هناك بعيدا حقيقية : وجيعل احلياة مرة أخرى خمتزلة يف حلم

  ).52 الديوان األخري، ص(احلياة هناك ممكنة 
ويتالزم  وهو على وزن فُعل،):احلب(حلاضرة بكثافة يف القصيدة ومن األمساء املصادر املكررة وا -

 ،)38 ص األخري، الديوان(عندما كنت أقرا يف الليل قصة حب : ففي سياق: حبه لفلسطني مع حبه لإلنسانية
كانت قصة حب فلسطني ألنه تقمص دور املؤلف املعرب عنها ودور احلبيب الضحية الذي حيل بينه وبينها، 

على احلب كي يسع الورد والشوك /أدرب قليب. هكذا تولد الكلمات:  يف سياق آخر على احلبويدرب نفسه
حب  وال أنت يا/حب مها أنت؟وكم أنت أنت يا. ، مث يظهر رغبة يف حب يعم العامل)44 يوان األخري، صالد(

مصب وذب يف /ي يف اجلسدي اولنا من حلول السم/ ما حتب إىلعواصف رعدية كي نصري /هب علينا 
ية، او السمإىل، يريده درويش أن يكون حبا إنسانيا عارما يرتقي )45 الديوان األخري، ص(يفيض من اجلانبني 
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ال شكل  - تتبطنأووان كنت تظهر  -فأنت: ويعود لريثي احلب الذي زال وأصبح حظ املساكني يف األرض
  .)45الديوان األخري،ص (أنت حظ املساكني /وحنن حنبك حني حنب مصادفة/ لك

من سوء حظي : مث يعترف بأنه مازال قادرا على حب الناس والوطن واخلري وان كلفه املوت اثر ذلك
  ). 45 الديوان األخري، ص(ومن حسن حظي أين مازلت هشا ألدخل يف التجربة /من املوت حبا/أين جنوت مرارا

زم حبه لفلسطني مع حبه ويتال): احلب(ومن األمساء املصادر املكررة واحلاضرة بكثافة يف القصيدة 
 كانت قصة حب ،)38 ص األخري، الديوان(عندما كنت أقرا يف الليل قصة حب :  ففي سياق،لإلنسانية

فلسطني ألنه تقمص دور املؤلف املعرب عنها ودور احلبيب الضحية الذي حيل بينه وبينها، ويدرب نفسه يف 
يوان األخري، الد(ى احلب كي يسع الورد والشوك عل/أدرب قليب. هكذا تولد الكلمات: سياق آخر على احلب

 علينا حب هب وال أنت يا/ما أنت؟وكم أنت أنت حب يا. ، مث يظهر رغبة يف حب يعم العامل)44 ص
وذب يف مصب يفيض من /ي يف اجلسدي اولنا من حلول السم/ ما حتب إىلعواصف رعدية كي نصري /

ية، ويعود لريثي او السمإىليش أن يكون حبا إنسانيا عارما يرتقي ، يريده درو)45 الديوان األخري، ص(اجلانبني 
وحنن / ال شكل لك - تتبطنأووان كنت تظهر  -فأنت: احلب الذي زال وأصبح حظ املساكني يف األرض

  .)45الديوان األخري،ص (أنت حظ املساكني /حنبك حني حنب مصادفة
من سوء حظي : ري وان كلفه املوت اثر ذلكمث يعترف بأنه مازال قادرا على حب الناس والوطن واخل

  ). 45 الديوان األخري، ص(ومن حسن حظي أين مازلت هشا ألدخل يف التجربة /من املوت حبا/أين جنوت مرارا
 أن استعمال املصادر بأبنيتها املتنوعة، سواء من الثالثي ارد أو املزيد ،أو من الرباعي ارد أو ونستنتج

 أتاح للشاعر احلصول على دالالت ال توفرها ر املرة واهليئة واملصدر الصناعي وامليمي،وحىت مصاد ،املزيد
  .سوى هذه البىن يف السياقات
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           خمطط توزيع التكرار على القصيدة                
*نقطة البداية       

  
                                                               2                                                                                                                                  -  حظ  ×  
  سطر                                               ومن حسن حظي

مصادفة                                          من سوء حظي 
سطر                                                  سطر     

مصادفة                                                    
    سطر                                                         

مصادفة                                                 من أنا         
سطر                                                 

                   2 حظ × –  سطر  18مصادفة                                          
أسطر  4

                                                       سطرين  
                  

 سطر                      15سطر                                                 
مصادفة                                              مصادفة 

 أسطر                                             سطر   7
مصادفة                                            من سوء حظي أين 

 أسطر                                             سطر          5
كان ميكن أال أكون                            ومن حسن حظي أين 

 2 سطر حظ  × 40 سطر                                        12
                                                  ومن سوء حظي 

 أسطر  4 أسطر                                           6
مصادفة                                                          

 سطر                                                      11
 ومن حسن حظي                                          –  فعل 52

 1 أسطر   - حظ × 10مصادفة                                         
 أسطر                                                         6

من أنا ألقول لكم 
 ما أقول لكم

كان ميكن أال أكون 
 كان ميكن أال يكون

 من أنا ال أقول لكم ما أقول لكم

 كان ميكن أال أكون

من أنا ألقول لكم 
 ما أقول لكم

 كان ميكن أن ال   

 كان ميكن  أال   

من أنا ألقول لكم 
 ما أقول لكم

 كان ميكن أن ال   

 كان ميكن أن    

 كان ميكن  أال   

 كان ميكن  أال   
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  دةالقصي على التكرار توزيع خمطط
  البداية نقطة*
  
  

                                        حظي حسن ومن   2 × حظ -                                                                 
  سطر

  حظي سوء من                                                مصادفة
  سطر                                                      سطر

                                                     مصادفة
                                                         سطر    

          أنا من                                                 مصادفة
                                                 سطر

                    2 × حظ – سطر 18                                          مصادفة
  أسطر4

   سطرين                                                       
  

  سطر 15                                                سطر
  مصادفةمصادفة

  سطر                                             أسطر 7
  أين حظي سوء من                                            مصادفة

         سطر                                             أسطر 5
  أين حظي حسن ومن                            أكون أال كنمي كان
  2 × حظ سطر 40                                       سطر 12

  حظي سوء ومن                                                  
  أسطر 4                                          أسطر 6

                                                           مصادفة
                                                      سطر 11
                                           حظي حسن منو– فعل 52

  1 × حظ -  أسطر 10                                         مصادفة

  لكم ألقول أنا من
 لكم أقول ما

  أكون أال ميكن كان
 يكون أال ميكن كان

 لكم أقول ما لكم أقول ال أنا من

 أكون أال ميكن كان

  لكم ألقول أنا من
 لكم أقول ما

 ال أن ميكن كان

 أال  كنمي كان

  لكم ألقول أنا من
 لكم ولأق ما

 ال أن ميكن كان

  أن ميكن كان

 أال  ميكن كان

 أال  ميكن كان
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                                                         أسطر 6
  مصادفة                                                        سطر 26
  أسطر 4                                                   ظيح حسن من
  مصادفة                                                         سطر 21

                                                                 سطرين                                                        ومصادفة
  النهاية نقطة * أنا من                                                           أسطر 6

  مصادفة
  أسطر 7

  ومصادفة
  أسطر 8
  
  
  
  
  
  
  

  سطر
        حظي حسن ومن
  سطر

  
  سطر

  
   سطرين

  
  رينسط
  

  سطر
  أين حظي حسن من

 تكون أال ميكن كان

  لكم اقول ما  لكم ألقول أنا من

 أنا أكون أال ميكن كان

 أكون أال ميكن كان

  أن ميكن كان

  أال ميكن كان

  لو ميكن كان

  لو ميكن كان

  لو ميكن كان
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شتقاق هو توليد كلمة من أصلها وأخذها من مادا ،وتقليبها يف وأن اال ، املشتق معىنعرفنا فيما سبق
بني االشتقاق والتصريف عالقة وثيقة، وال يستطيع الباحث فهم االشتقاق أوزان خمتلفة هو التصريف،  وذا ف

وعرفنا ايضا أن العالقة وطيدة بني وزن الكلمة وبني  بعيدا عن التصريف والتصريف بعيدا عن االشتقاق،
 مهمة أمر مهم فهو قرينة) األبنية(ومعرفة الصيغ  فبمجرد إدراك وزن الكلمة يدرك معه جزء من املعىن، معناها،

قد حظيت الصيغ الصرفية يف اللغة العربية باهتمام الدارسني منذ  ويعتمد عليها الباحث يف حتديد أقسام الكالم،
 بدا و،بل جندها متناثرة هنا وهناك يف ثنايا الكتب ا مل تفرد عند كثري منهم بأحباث خاصة، غري أالقدم،

واسم التفضيل، وأمساء  والصفات املشبهة، ملفعولني،أمساء الفاعلني وا : سبعة يف عرف الصرفينياملشتقات
 ويلحق ا االسم اموع واالسم .لحقة باسم الفاعلومل تعد صيغ املبالغة ألا م )*(واآللة  الزمان، واملكان،

 .املنسوب واالسم املصغر ملا فيها من تغيريات تكسب البنية خصوصية ما يف املعىن 
1 

، أو وقع منه على جهة احلدوث، فقولنا احلدثه أصل ما صيغ ليدل على من قام ب هو": اسم الفاعل
ما صيغ جنس يشمل مجيع املشتقات، وقولنا ليدل على من قام به أصل احلدث، أو وقع منه، خيرج أمثلة املبالغة 

  )1(."لتفضيل، وامساء الزمان، واملكان، واآللةألا تدل على الزيادة على أصل احلدث، واسم املفعول واسم ا
الوصف الدال على الفاعل اجلاري على ": وقد عرفه بعضهم بأنه، هو اسم مصوغ من املصدرو

،  حمددةألفاظب) هـ761ت ( وعرفه ابن هشام األنصاري )2(."حركات املضارع وسكناته كضارب ومكرِم
  )3(."... وهو الوصف الدال على الفاعل": فقال

وصيغه من الثالثي ، اسم الفاعل ما اشتق من فعل ملن قام مبعىن احلدوث": ويعرفه ابن احلاجب بقوله 
  )4(."على فاعل ومن غري الثالثي على صيغة املضارع مبيم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر

                                                
  .53أمحد حسن كحيل، التبيان يف تصريف األمساء،ص -1
ملصدر ليدل املشتق عند اللغويني أعم منه عند النحويني والصرفيني، وهو عند الصرفيني أعم منه عند النحويني، فهو عند النحويني ما أخذ من ا-*

  .على حدث وصاحبه، أما عند اللغويني فهو ما أخذ من غريه سواء دل على ذات وحدث معا أو ال
، ص 1963، 11حممد حمي الدين عبد احلميد، دار السعادة، مصر، ط : مجال الدين بن هشام األنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح - 2

280. 
  ، و عبده الراجحي26، ص 1985د الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، ، وعلي بن حمم280 املرجع نفسه، ص - 3

 . 106، 105، 104ص صو حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، . 74 -73، ص 2التطبيق الصريف، ط
 . 198، ص 2شرح شافية ابن احلاجب، جالرضي االستربادي،  - 4
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فقد مسي به نوع من أنواع ، وإن كان الفعل هو حركة اإلنسان والفاعل هو القائم ذه احلركة
  )1(."اشتق من فعل ملن قام به مبعىن احلدوث"شتقات هو اسم الفاعل الذي امل

وزيادا خلّصته ، ا بألف زائدة بني فائه وعينه أنه جاء حمشو"إن ما يالحظ على هذا املبىن الصريف 
  )2(."لينفرد بداللة خاصة به هي أنه يدل على من قام بالفعل

من فعل مضارع مبين للمعلوم للداللة على من قام ومنه فاسم الفاعل هو عبارة عن وصف مأخوذ 
وصف يدل على حدث وزمن وداللته على الزمن ترتبط باحلال "ويؤخذ من املضارع أساسا ألنه ، بالفعل

   )3(."فكالمها يدل على االستمرار، وباملستقبل وهو زمن املضارع
كما قد تنتابه الفعلية فيعمل ، لتها واسم الفاعل قد تنتابه االمسية فيوصف بصفات األمساء ويعامل معام

  )4(.عملها ويدل داللتها

بينما هو ، مراعاة إلحياءاته الداللية اليت حيددها االستعمال يف السياق"وقد مساه الكوفيون بالفعل الدائم  
مل املختلفة حىت وإن كان يع) بنيته(اسم عند غريهم مراعاة للفظه الذي هو لفظ األمساء يف التميز بعالماته 

  )5(."عمل الفعل ويؤدي وظائفه وداللته
وهذه الداللة هي املعىن الصريف ، اسم الفاعل ومما ال شك فيه يدل على وصف الفاعل باحلدث" و

وهذا حني يدل ، والوظيفة الصرفية املنوطة به كذلك على سبيل احلدوث والتجدد، السم الفاعل بصفة عامة
ى املاضي فهو مثل األمساء يكون مضافا وتستشف هذه الدالالت أما إذا دل عل،  االستقبالأوعلى احلال 

  )6(."وغريها من السياق وخباصة حني ينوب على بعض املشتقات ويأخذ دالالا
 فهو مبىن صريف"،  يستنتج مما سبق أن اسم الفاعل قد يأخذ دالالت من خالل السياق الذي يأيت فيه

، اليت هلا داللتان) زائفة(دل على التجدد داللة الفعل مثل وداللته األساسية هي وصف الفاعل باحلدث وي
كما خترج صفة ،  االستقبال إذا قطعت عن اإلضافة ونونتأوإحدامها املاضي إذا أضيفت وثانيهما احلال 

اليت ) الكاسي(و) لطاعما(و) راضية(الفاعل عن داللتها األساسية لتدل على املوصوف باحلدث من ذلك كلمة 

                                                
 . 198، ص 2، ج ة ابن احلاجبالرضي االستربادي، شرح شافي - 1
 . 185 صفية املطهري، الداللة اإلحيائية يف الصيغة االفرادية، ص - 2
 .114، ص  1980ؤسسة الرسالة، بريوت لبنان،  عبد الصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، م- 3
 . 186 ،اإلحيائية يف الصيغة االفرادية  صفية املطهري، الداللة- 4
 . 187 ص رجع نفسه ،امل - 5
 . 188، ص املرجع نفسه - 6
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وقد تدل على مطلق احلدث دون قيد زمين مثلما ، )مكسو(و) ومطعوم) (مرضية(  املفعول مبعىناسمدلت على 
  )1(."إذ مها مبعىن البقاء والكذب) باقية وكاذبة( هو موجود يف امسي الفاعل

  
  

  : صياغته
صحيحا ) فاعل(متعديا على ) فعلَ(و، الزما ومتعديا) فعلَ( يصاغ اسم الفاعل قياسا من الفعل الثالثي 

ووصلَ فهو ، ومسع فهو سامع، ونصر فهو ناصر، وذَهب فهو ذاهب، ضرب فهو ضارب: حنو، ال معتأوكان 
  )2(.واألصل شاكي، وشكا فهو شاك، واصل

 حنو عقُرت املرأة فهي ،إال مساعا) فاعل(الالزم فال يأيت على وزن ) فَعل (أو) فعل(وإن كان من  
   )3(.وسلم فهو سالم، وأمن فهو آمن، وحمض فهو حامض، وطهر فهو طاهر، عروشعر فهو شا، عاقر

حنو باع يبيع فهو ، كانت عني الفعل معتلة قلبت حرف العلة يف اسم الفاعل مهزة" أنه إذا إىلويشار  
لعلة بعد فعندما جاء حرف ا،  وصائدماووقواألصل بائع ، وصاد يصيد فهو صائد، وقام يقوم فهو قائم، بائع

عوِر : حنو، وإذا كانت عينه غري معتلة أي جاءت حرف علة متحركا بقيت على حاهلا" )4(،".ألف قُلب مهزة
  )5(."وصيِد فهو صايِد، وأيِس فهو آيِس، رعوأفهو 

من غري الثالثي على صيغة مضارعه مع إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة " وزنة اسم الفاعل 
، أسهب فهو مسهب:  مثللفاظوقد شذ من ذلك بعض األ، قاتل يقاتل فهو مقاتل: حنووكسر ما قبل اآلخر 
  )6(."وألفج مبعىن أفلس فهو ملفَج بفتح ما قبل اآلخر فيها، وأحصن فهو حمصن

  : زان هيأوويصاغ من املزيد حبرف على "
: حنو) مفاعلٌ( -3... جرب جيرب فهو جمرب: حنو) مفعل( -2.  مكرم–أكرم : حنو) مفْعل( -1
 )7(."قاتل مقاتل

                                                
 . 189 املرجع نفسه، ص - 1
 . 563، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج- 2
 . 136، 135، 134، ص2 ج تح حنا الفاخوري،لفية ابن مالك،ألشرح ابن عقيل ابن عقيل العقيلي،  - 3
 . 19، 17، ص ص4 سيبويه، الكتاب، ج- 4
 . 357، 356، ص ص4، جاملرجع نفسه - 5
 . 50 بنعزوز زبدة، دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية، ص - 6
، 77ص، ص. 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، )دراسة لسانية للمشتقات يف الربع األول( بلقاسم بلعرج، لغة القرآن الكرمي - 7

213 . 
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تفقَّد ، تبسم متبسم: حنو) متفعل( مستمع –استمع : حنو) مفتعلٌ(: ومن املزيد حبرفني على ما يلي"
تفقِّدلٌ(، متفَعتخاصم–ختاصم : حنو) متفاعل(.  منعزل–انعزل ،  منطلق–انطلق : حنو) مناووتع،  م- 
   )1(."ناومتع

   )2(." مستخرج–استخرج : حنو) مستفعل(: بثالثة أحرفومن املزيد "
امللحق ) فيعل( أن هذه الصيغة مشتقة من إىل وقد أشار العلماء: )مفعيل(ومن امللحق بالرباعي "

   )3(." سيطَرة–وسيطَر ،  مبيطر–بيطر : حنو) فعلَلَ(بالرباعي ارد 
   )4(."رس فهو وارسأوو، هو عاشبحنو أعشب املكان ف، )فاعل(وقد جاء من أفعل على وزن "
لذلك جند وقع اسم املفعول موقع اسم ،  األبنية فتتعدد وظائفها وتتنوع مبطلب سياقي ماباوتتنوقد "

مبعىن مفْعم أي ) مفْعم(و، املفعول أي مطيلٌ مطنِب) مسهب(أي عفيف و) حمصن(مبعىن ) حمصن(الفاعل مثل 
  )3(."مهتر أي ذهب عقله: مبعىن) مهتر(و ، لفج أي مفلسم: مبعىن) ملفَج(و، مالئُ

                                                
 .113، 77 املرجع نفسه، ص ص- 1
 . نفسها الصفحات املرجع نفسه،- 2
 . 55، ص1 ج،ابن احلاجبالرضي االستربادي ،شرح شافية و  286، ص4، ج  كتابال ،سيبويه - 3
  . 50 ص ، بنعزوز زبدة ، دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية- 4
 شذا العرف يف فن الصرف، وامحد احلمالوي،. 52، برج الكيفان، اجلزائر، ص 2002، 1بوعالم بن محودة، مكشاف األمساء، دار األمة، ط -3
 .60ص  ،
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  : بنية اسم الفاعل ودالالاأسياقات 
 ومن غري الثالثي بإبدال ،)فاعل(استعمل درويش بنية اسم الفاعل يف سياقاته من الثالثي على وزن 

ويف .  يف اجلمع يف بابهوجاء منها املفرد واجلمع ونفصل، املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخرهحرف 
  . هذا اجلدول رصد هلذه االستعماالت وما أضفته من دالالت

.  

                                                
 . 72 حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف علم الداللة، ص - 1

  دالالتــه  سياقــه  فعلـه  بنيتــه  اسم الفاعل
  أنا العب النرد  لعب  فاعل  العب

  
دلت البنية على أن الشاعر قام باللعب واتصف به 
فأصبح العب نرد يف حياته كلها ال دور له فيها غري 

فقد دل اسم الفاعل على . جتود به املصادفةانتظار ما 
  . يف هذا السياق،)1( "االستمرار والدوام"

اليت تقبل املرأة أثناء الوالدة وتتلقى الولد، وقد محلت   ولدت بال زفة وبال قابلة  قبل  فاعل  قابلة
داللة البساطة اليت نشأ فيها الشاعر، وأنه مل يكن هلا 

هذا يظهر اجلو  ويف ،إجراءات وختطيطات لوالدته
الداليل للصدفة اليت بدأ الشاعر رمسها يف قصيدته 

  .لتلف مجيع دالالته
محلت داللة عائلة عشوائية االنتماء خاصة وأا مل    عائلة مصادفةإىلوانتسبت 

تعرف، وجاء يف سياق قبلها فعل ماض وبعدها بنية 
حتتوي الفرد اجلديد وينتمي والعائلة اليت ). مصادفة(

ىل صدف حياته أوإليها، رآها درويش مصادفة من 
  . ألا أعطته كثريا من الصفات

  
  
  
  

  2× عائلة 

  
  
  
  

  فاعل

  
  
  
  

  عول
جاءت البنية معرفة ألا أصبحت معروفة وهو   ن تنقص العائلة ولداوأ

معروف بعد جناته مصادفة يف أحداث كثرية، وأعطى 
احتمال أنه كان من املمكن أن تقع قافلة اهلروب 

  .والتسلل يف كمني إسرائيلي وينتهي أمره
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 .367، ص 1 املعجم الوسيط، ج- 1

  الوالدة
  
  
  

هي اليت تلد الولد ودلّت البنية هنا على أمه اليت   ومل تعرف الوالدة  ولد  فاعل
 بسرعة وهذه احلادثة أثرت يف درويش ،فقدت أخته

فرأى أنه لوال املصادفة لكان هو يف مكان أخته 
  .وحياته كلها مصادفة

 احلي يف حادث الباصأنا  -  حدث  فاعل  2×حادث 
  واحلي يف حادث السري -

تدل البنية على احلدوث يف الزمن املاضي والتصق 
باملوت يف الداللة غري أنه مل يتسبب للشاعر ) احلادث(

  .باملوت ألنه جنا مصادفة وتأخر عن الرحلة املدرسية
ا مل تدل البنية على الذي يقوم باحلراسة، غري أ   حارسا للصدىأو  حرس  فاعل  حارسا

 مع ما هو مألوف ألن الشاعر انزاح ا يف  قاوتتس
 حيدث ما إذ جعل نفسه يف حالة لو ملاالستعمال 

  .ا صار حارسا للصدىملحدث لبالده 
وقد رفع يديه وأبدى استغرابا على مالحمه، ويف هذا 

 مما حصل أوداللة على السخرية واملرارة اليت هو فيها 
  .معه بعد النكبة
  . حارس على الثبوت يف هذا السياقوقد دلت بنية

الـمبح  
بجرِّالـم  

من غري 
الثالثي 
  ارد

أحب  
  جرب

يقول احملب ارب يف سره، 
  هو احلب كذبتنا الصادقة

  الوطيندلت البنيتان على الذي حيب وجيرب احلب
ويتصف به ويسخر منه ألنه كذبة كبرية تصدق 

  لتصبح صادقة
الشجرات الثالث الوحيدات و  رهب  فاعل  باتالراه

  كالراهبات
الراهب هو من يترك ملذات الدنيا ويعتزل عن أهلها 

  )1(.لقيامه بالترهب عند النصارى
وقد شبه درويش الشجرات بالراهبات 

كما تضفي هذه . لوقارهن وثبون وعزلتهن
  .البنية القداسة على مكان والدته
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. 

ممن غري   رنتص
الثالثي 
  ارد

 اآلن من كان إىل يعلمون وال  انتصر
  منتصرا

املنتصر هو من ينتزع النصر ويناله، وقد جاءت هذه البنية 
يف سياق تعجيب فيه األسف على ما حيصل بني حركيت 
محاس وفتح من صراع جيعلهما ال يعرفان ملن االنتصار 

  ).فلسطني(ىل بنصرها ومتناسني القضية األ
 إىلدلت البنية على املكان الذي ولد فيه الشاعر فهو    جانب البئرإىلولدت   جنب   فاعل  بجانِ

 للبئر من معىن العمق والتأصل ااورةجانب البئر والداللة 
  .يف فلسطني، وقد محلت البنية داللة الثبوت

تلك القصيدة ليس هلا شاعر    شعر  فاعل  رشاع
  واحد

 على ذات الشاعر املوصوفة بالشعر، ويف هذا "شاعر"تدل 
رر أن لقضية فلسطني أكثر من شاعر يعرب عنها السياق يق

  .ويتبىن الدفاع عنها
ممن غري   عرتف

  الثالثي
دلت على الوصف للدم مع حدوث االرتفاع وهي من   دم مرتفعوضغط   ارتفع

صفات عائلة درويش اليت ورثها عنها، وفيها داللة 
  .السخرية دائما

من غري   2× ف ؤلاملُ
  الثالثي

  .املؤلف فيهاتقمصت دور -  ألَّف
ومن سوء حظ املؤلف أن -

  .اخليال هو الواقعي

 على تلبس الشاعر بدور "املؤلف"دلت بنية اسم الفاعل 
التأليف يف الرواية الفلسطينية إذ أصبح هو مؤلفها وهو 

  .بطلها ألنه ابنها والناطق بامسها
من غري   معلِّم

  الثالثي
 يف هذا  من يقوم بفعل التعليم، وهو على"معلّم"دلت بنية    معلّم جغرافياأو  علَّم

السياق يدل على الشاعر الساخر الذي كان ميكن أن 
 وجهة أخرى غري الشعر كأن يكون معلّم إىلتتغري وجهته 

جغرافيا األماكن ويرفع درويش حاجبيه مستهزأ مما حدث 
  .وغيره جذريا

من غري   سرِّتفم
  الثالثي

د ما بني مفترس وفريسة ترميه النر  افترس
   أين تتجهإىلاليت ال تعرف 

املفترس يدل على من يهجم على فريسته الضعيفة بدون 
رمحة فاتصف بأنه مفترس وهو هنا الوحش اإلسرائيلي 
الذي وجد درويش نفسه مع أهل قريته أمام هجومه 

   .عليهم بدون رمحة
مرةقم  
  
  
  
  

من غري 
  الثالثي

ه البنية يف هذا السياق داللة األمل املنبعث من حتمل هذ  ال ألكون سعيدا بليليت املقمرة  أقمر
 القمر يضيئهاذات الشاعر، فالليلة ذاا كانت مقمرة أي 

دوء غري أن درويش مل يكن صاحيا حينها ليسعد بتلك 
 يتضح التساوقالليلة، بل لكي يشهد ازرة، ويف هذا 

  .األمل بني نفي يف سطر وإثبات يف السطر اآلخر
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ممن غري  نةمك 

  الثالثي
تفتح هذه البنية بابا صغريا لألمل، إذ رأى أن احلياة   احلياة هنا ممكنة: بل أقول  أمكن

تتصف حلظة العودة من احللم بأا ممكنة أي على األرض 
  .مع هذا الواقع ما يستحق احلياة

غري على ما خيطر على البال ويزول بسرعة ويت خاطردل  خطر  فاعل  رةخاط.  

  عرب  فاعل  رةعابِ

  
  وأصبح خاطرة عابرة

  
على داللة للالصفة ب هنا ممتزجة   اسم الفاعلتبدو بنية

الزوال اليت يؤول إليها الشاعر يف حلظة من الزمن حالة 
  ،وهي أدل على الوصففرضتها الصدفة 

دل اسم الفاعل على من تعشق وتتصف بالعشق إىل درجة   فتسمعه العاشقة  عشق  فاعل  قةالعاش
  .دور يف نفس من تعشقهأا تسمع ما ي

محلت داللة ما يصعق كل ما يواجهه، وقد شبه درويش   كالربق والصاعقة  صعق  فاعل  قةالصاع
  .احلب بالربق والصاعقة اليت تأيت بسرعة وتذهب بسرعة

دلت على املكان السحيق الذي وي فيه األمور إىل   فيا لك من قمة تشبه اهلاوية
وقد وصف درويش قمة جمده باهلاوية ألا الالرجعة، 

  .عزلة له، ال فرق بينها وبني القمة

  هوى  فاعل  يةاهلاوِ

  دهداه... 
 لو : رمبا قال/ فوق فوهة اهلاوية

  كنت غريي، لصرت أنا مرة ثانية

 للهدهد الرامز "اهلاوية"دلت هنا على اخلطر الذي متثله 
للمغامر الذي يأيت باألخبار، وهو هنا شعر الشاعر الذي 

 دون خوف على قضية شعب، وعرض بذلك نفسه تكلم
 املدفع، لكن "فوهة"إىل اخلطر وتساوق هذه البنية مع 

 ألا أكثر "اهلاوية"أعاد الشاعر تسويقها باستعمال بنية 
داللة على ما يكابده الشاعر، ومع هذا فإنه مستمر على 

  .نضاله الشعري
 للداللة على من ينقل "ساعي بريد"ية جاءت بن   نسميه ساعي بريد السماءأو  سعى  فاعل  ساعي

الرسائل، غري أن هذا الربيد هو بريد السماء، أي 
أقدار الناس اليت كتبت عليهم، ومنها السيئ ومنها 

  .احلسن

نسميه خادم آهلة يف أساطري  خدم  فاعل  مخاد  
يسمي درويش من جديد هذا احلظ بأنه خادم آلهلة 

خدمهم وجعلهم ملبية ألنه خلّدهم وويف األساطري األ
  .أكثر واقعية
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.  

) الراهبات، حمتفلني، املنشدون(وقد استعمل درويش كذلك من بنية اسم الفاعل ما هو مجع سامل مثل 
اجلانبني ( واستعمل املثىن ،)اورالرواة مجع ،  من صانععنااع مجع صنص،  مجع بائعةباع(ري سامل مثل وما هو غ
   ...)القائدين مثىن قائد، مثىن جانب

                                                
تسللنا يف الليل الوعر حتت خطر ... حني أدرك جدي أن وجودنا يف لبنان ليس سفر وال نزهة... ": )وميات احلزن العاديي( يذكر درويش يف - ∗

التقينا بعد ليلتني من الزحف املضين يف قرية هناك، ها ... ذهب سوية خوفا من تفكك العائلة يف حال تعرضت قافلة املتسللني للخطراملوت، مل ن
 .24، ص  الغربة يف شعر حممود درويش :، يفأمحد جواد مغنيةوذكره . "حنن مرة أخرى يف فلسطني، وهذه هي العودة

  .242، 241 ص صعن الوطن،شيء حممود درويش،  - 1

وأن تقع القافلة يف كمني  قفل  فاعل  لةالقاف  
دلت على اجلماعة املرحتلة مع بعضها، وهي هنا قافلة 

 قرية الشاعر، وتدل على حدث إىلالتسلل يف العودة 
  ∗.القفول أي العودة

نسي  فاعل  ياناس  

  
  
  
  

ذكريايت الصغرية : حافيا ناسيا
  عما أريد من الغد

 حت البنية وصف الشاعر يف حلظة التشريد غري املتوقعأتا
حلظة االنقالب اجلذري يف حياة الشاعر، حيث خرج 
خائفا حافيا ونسى ذكرياته املرحة اليت وصفها بالصغرية 

 رجل يعاين ما يعانيه ألنه حتول إىلوألا ذكريات الطفولة 
ومنذ تلك الليلة انقلبت "ن الوجهة تغريت الكبار، أل

 اخلاصة لعامل الطفولة، وأصبح ذلك الطفل حمروما الصفة
من األشياء واللغة اليت متيزه ا عن الكبار، والغريب إن 
تلك الليلة أكسبته شعورا غامضا بأنه منذ اآلن لن خيتلف 

  .فاقدا معىن الغد وحياته اهلانئة بعدها، )1("عن الكبار
دلت البنية على من يقوم بالسفر ويتصف به ومستمر عليه   ر يف البيدوالسراب كتاب املساف

وهو هنا الشاعر الدائم السفر الذي يأنس للسراب ويتبعه 
  .والسراب هنا هو األمل يف عودة األرض املغتصبة

من حسن حظ املسافر أن األمل 
  توأم اليأس أو شعره املرجتل

ل موجود مع املنفي، أن األم) الشاعر(ومن حظ املسافر 
  .اليأس كتوأمه

راملساف  
من غري 
  الثالثي

  سافر

هها ألن الريح هي اليت كان ال خيطط للوجهة اليت يتوجإذ   والريح حظ املسافر
توجهه وحتدد حظه يف االجتاه كما توجه السفينة يف 

  .البحر
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 إىل وكان كثريا ما يرتاح يف تسويقه من املألوف ، أن درويش استعمل بنية اسم الفاعل متنوعةونستنتج
  . )...نسميه خادم آهلة األساطري، والسراب كتاب املسافر، سماءساعي بريد ال(مثل ، غري املألوف

والداللة على املاضي والداللة على احلال ،  بني الداللة على الثبوتحاوتتروكانت دالالت هذه البنية 
يف جداول الصفة املشبهة ) فاعل( وهو األكثر، وهلذا رتبت بعض بىن الوصفتثبيت واالستقبال والداللة على 

   . داللة الوصف بقوة يف سياقااحلملها
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2 
  :اسم املفعول

 بني العني والالم، وما تدل على من وقع اووبالو هي من فعل مزيد بسابقة امليم، )مفعول(إن كلمة " 
  ). املشتقات(ومسي به نوع من أنواع البىن  ،)1("عليه الفعل
ل مأخوذا من فعل مبين للمعلوم فإن اسم املفعول هو وصف مأخوذ من فعل مبين وإذا كان اسم الفاع. 
والفعل املبين للمجهول املأخوذ منه جيب أن يكون " )2( ،"للداللة على صفة من وقع عليه احلدث"للمجهول 
   )3(."مضارعا

وأمره يف ": لوبالتايل فهو كاسم الفاعل من حيث الداللة ويؤيد هذا ما ذكره ابن احلاجب، حيث يقو
  )4(."العمل واالشتراط كأمر الفاعل مثل زيد معطي غالمه درمها

ويصاغ من الثالثي على وزن مفعول كمضروب، ومن غريه على صيغة املضارع مبيم مضمومة وفتح " 
ما قبل اآلخر كمخرج ومستخرج، وكما يبىن من الفعل املتعدي قد يصاغ كذلك من الالزم ولكن 

  )5(."بواسطة
قد يكون امسا فيوصف بصفات األمساء ويعامل معاملتها، وقد يكون فعال فيعمل عمله "م املفعول واس

  )6(. وحيمل داللته، وهذا بوجوده يف السياق ألنه هو وحده الكفيل ببيان وظائف الكلمات وإحياءاا الداللية
يغته ومبناه، حيث يدل  الصرفية اليت تكمن يف صته وذا فإن السم املفعول وظيفة أساسية هي وظيف

على وصف املفعول باحلدث وصفا متجددا، ومبا أن اللغة العربية غنية بتراكيبها املتنوعة واليت حتمل دالالت ال 
  . يستكشفها إال السياق، فإن هذا الوصف قد نلمس له إحياءات داللية يعرب عنها يف سياقاا املنوطة ا

فهذه دالالت اسم املفعول وهو يدل ) م جمموع ويوم مشهوديو( السابق الذكر اىلتع من ذلك قوله 
بأيكم (على من وقع عليه احلدث، وهي دالالته الصرفية األساسية، أما دالالته اإلحيائية من خالل السياق 

مفتون هنا هي بلفظ اسم املفعول ال مبعناه إذا اكتسبت داللة املصدر وأدت معناه يف السياق، وبالتايل ) املفتون
   )7(.")وقد يرد املصدر على وزن اسم املفعول: أكده الزخمشري. (ي مبعىن الفتنةفه

                                                
 . 189 صفية املطهري، الداللة اإلحيائية يف الصيغة االفرادية، ص - 1
 .57 بن عزوز زبدة، دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية ، ص - 2
 . 116 عبد الصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، ص - 3
 .203، ص2ابن احلاجب، جشرح شافية ، لرضي االستربادي ا- 4
 .203، ص2املرجع نفسه، ج - 5
 .190 صفية املطهري، الداللة اإلحيائية يف الصيغة االفرادية، ص - 6
 . 220 ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، ص - 7
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  : صياغته
   منصور: نصر:  حنو"مفعول"يصاغ اسم املفعول من الثالثي ارد املبين ملا مل يسم فاعله على وزن "

 اأصله(، مطوي )أصلها مرموي(، مرمي مبيوع أصلها مبيع عرف معروف، وعد موعود، قال مقول، وباع 
1(.")مطووي(  

مدخول ا : ويصاغ من الثالثي املتعدي والالزم، على أن يكون هذا األخري متعديا حبرف جر، حنو" 
  ) 2(."مسري إليه:  متعديا مبصدر خمصص حنوأومرور حتته :  متعديا بظرف، حنوأو مدخول عليه أو) املرأة(

يسم فاعله، مع إبدال حرف املضارعة ميما  ملبين ملا ملويصاغ من غري الثالثي على لفظ املضارع ا" 
) مفتعل(وحمترم ) مفعل(م ومعظّ) مستفعل(ومستخرج ) مفعل(مضمومة وفتح ما قبل اآلخر حنو مخرج 

) افتعل(واحترِم ) فعل(، وعظّم )استفعل(واستخرج ) أُفعل(من أُخرج ) مفاعل(ومقاتل ) مفعلل(ومدحرج 
   )3(.")فوعلَ) ( وقوتلَ)فعلَلَ(ودحرج 
 ،)4("وأما حنو خمتار ومعتد ومنصب، وحماب ومتحاب، فصاحل المسي الفاعل واملفعول حبسب التقدير" 
  . أي السياق
زان أخرى تأيت مبعناها يف الداللة على الذات واملعىن، وهو من أومن الثالثي ) مفعول(وقد ينوب عن "

  )5(."باب التوسع يف اللغة
 أن اسم املفعول من الثالثي املزيد من القضايا غري املستقلة، فهي تشترك مع إىلمن اإلشارة والبد "

، فسميت عند بعضهم )سابقة ميمبال( الزمان واملكان واسم اآللة قضايا أخرى كاملصدر امليمي، وامسي
  .والتفريق ال يكون إال بالسياق) 6(، " األبنية الصرفية امليميةأوبامليميات 

                                                
 . 138، ص 1986حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، : ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح - 1
 .204، 203،ص ص2الرضى االستربادي، شرح شافية ابن حاجب، ج - 2
 . 248ص،4، جالكتابسيبويه،  - 3
 .60ص امحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، - 4
 .128، 121ص صحممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي،  - 5
 . 91ص متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  - 6
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  : بنية اسم املفعول ودالالاأت سياقا
  : استعمل درويش بنية اسم املفعول بدالالت متنوعة يف السياقات يرصدها هذا اجلدول 

                                                
 ".اعتربت يف املدرسة تلميذا متفوقا، كنت أكثر من مطالعة األدب العريب، وقلدت الشعر اجلاهلي يف حماواليت الشعرية األوىل":  يقول درويش- *

  دالالتــه  سياقه  فعلـه  بنيتــه  اسم املفعول
صابم  

  قةاملعلَّ
من غري 

الثالثي 
  ارد

  أصاب
  علّق

كان ميكن أن ال أكون  -
  مصابا جبن املعلقة اجلاهلية

ن وقعت عليه اإلصابة وهو الشاعر الذي دل على م
 املعلقة اجلاهلية وهذا السياق يدل على أن  جبنأصيب

ن مهوسا بقراءة ه مل يكاملاضي أنيف الشاعر حيتمل 
الشعر اجلاهلي والتأثر به، فأصبح شاعرا منذ تلك 

  )*(. البدايات
ممن غري   مابه

الثالثي 
  ارد

 تثبيت الوصف على متين غياب صورة الفتاة دلت على   خاطر غامقا مبهماأو -  أم
  . اخلالسية ائيا من ذهن الشاعر

من غري   جاملتو
الثالثي 
  ارد

ولكن جمدا كهذا املتوج  -  توج 
  بالذهب األزرق الالائي

صف به وهو جمد اتأفادت من وقع عليه فعل التتويج و
الشاعر وقمة شهرته الذي رأى أنه يتوج بتاج من 

 زرقة أبدية جتعله إىل عن لونه الالمع ذهب ختلى
  . منفردا

ممن غري   صراعت
الثالثي 
  ارد

 يعيد "معتصرا"، واستعمال بنية دلت على الصريورة   بل هو الليل معتصرا كله -  اعتصر
 مفرداته ليصنع سياقا غري مألوف لدى قاوتسالشاعر 
فالذي يقع له العصر ويدل عليه ليس فاكهة . املتلقي
ل هو الليل مبا حيمله الليل من حلكة وظالم لذيذة ب

وكآبة وغموض وعتمة، وما يرتل حتْضر الشاعر 
لتجعله يقول الشعر فيعصر هذه اآلالم وهذه األحالم 

  . لتصبح عصريا شعريا يرتف مع الكالم
من غري   راملقطَّ

الثالثي 
  ارد

فأطال تأمله يف اهلواء  -  قطّر
  ... املقطّر باملاء

 وقد دل على احنصار ،ري على اهلواءيقع فعل التقط
تأمل نرسيس يف املاء وكأن هواء األرض قطر كله 

  . وذا أثبتت صفة التقطري اازية يف اهلواء. فيه
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من غري   لاملرجتَ
الثالثي 
  ارد

حظ املسافر أن من حسن  -  ارجتل
 شعره أواألمل توأم اليأس 

  املرجتل

ة االرجتال اليت صف) املرجتل( بنية اسم املفعول أثبتت
ألصقها درويش لشعر اليأس، فاألمل هو الشعر التابع 

  .  وكأنه يرجتله أي يقوله دون ختطيط مسبق،لليأس
من غري   شاعم

الثالثي 
  ارد

 يف احلديقة ورد مشاع  -  أشاع

وال يستطيع اهلواء الفكاك من 
  الوردة

 وقد ،أثبتت البنية صفة اإلشاعة اللصيقة بالورد
هذا السياق جمازيا فاحلديقة يف رويش استعملها د

 ومفرداته ورود مباحة وال يستطيع ،حديقة الشعر
الشاعر الفكاك من الشعر كما ال يستطيع اهلواء 
الفكاك من الوردة ألا حتتاجه وحيتاجها فهو يتشبث 

  . بالشعر واحلياة
من غري   مغمى عليه

الثالثي 
  ارد

وهوى التل من خشية اهللا  -  أغمى
  عليهمغمى 

 قتاوتس جمازا ألا "مغمى عليه"استعمل درويش بنية 
 فقد رفع هذا الوصف ليسقطه على "التل"مع لفظة 

  . اجلماد، ويف هذا تناص مع النص القرآين
قدمن غري   سةم

الثالثي 
  ارد

ومصادفة صارت األرض  -  قدس
   مقدسةاأرض

وقعت صفة التقديس على األرض، ويربط درويش 
ل أرض فلسطني املقدسة باألنبياء يف مث"وجوده 

ية منذ التاريخ القدمي بأنه مصادفة اووالكتب السم
ميدها ) موسى، عيسى، حممد عليهم الصالة والسالم(

يف كل ذلك عامل اختمار النبوات املتتالية على أرضها 
وارتباطها بالسماء وامتزاج النور فيها بالتراب، 

 عيسى وإليها فبالقرب منها مقام إبراهيم وفيها مولد
   )1(.")مسرى حممد عليهم السالم مجيعا

  منفقيد
  مفقود

هو الذي يفقد يوميا وكثريا فوصف ذا الوصف   ونعش الفقيد -  فقد  ثالثي 
 .لتثبيت صفة الفقد وهي ممتزجة باألمل والسخرية

 على امليت  واحلسرةاحلزن والفقيد فيه داللة على 
  .ألبد عند من فقده لكلما تذكر ألنه مل ينس

من شهيد 
  مشهود

  
  

لو أن مخسة عشر شهيدا  -  شهد  ثالثي
  بناء املتاريساأعادو

 فكنت شهيد اهلوى يف  -
    الرواية

 لشهادةاملوصوف با وهو  الذي قتل يف سبيل وطنه
 .اية فلسطني وما حصل هلاوالرواية هنا رو

يصف الشاعر نفسه بأنه شهيد هوى هذه الرواية _ 
  .اليت مل تنتهي فصوهلا بعد

وصف الشاعر حلاله عند باب الكنيسة حيث ازرة إذ   ما بني مفترس وفريسة  )*(فرس  فعيل من فريسة
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حلاجة السياق إليها حاجة ماسة، خاصة يف تدقيق ) اسم املفعول(درويش قد استعمل بنية  أن نستنتجف

ا جند بنية اسم املفعول جمموعة مجعا ساملا  كم.الوصف وتثبيته، فكان البناء الصريف هو املميز للوظيفة املنوطة ا
  .املتخمون:يف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

  مفترس
  
  

وجد نفسه يف هذه اللحظة صدفة يف دور الفريسة اليت ال     
، ورأى ما يرمحها مفترسها إذ تقمص هذا الوصف عنوة

 من أفعال اجرامية يف اازر، وكأا وحوش لال حيتم
  .جم فرائسهاا

حبيب منقلب 
  عن حمبوب

  حب  فعيل
/ املؤلف فيها تقمصت دور

   ودور احلبيب الضحية
وصف نفسه بأنه أدى كل األدوار يف رواية فلسطني 

  . فكان بطلها وحبيبها الذي أبعد عنها

مزيد من 
  مزيود

ثالثي 
معتل 
  الوسط

 رحبت مزيدا من الصحو -  زاد

  هل من مزيد: قلت -
اد من الوقت واملدة، فرياه زاد دلت مزيد على ما يز

إلحزانه ليلة ازرة، ويطلب الزيادة من احلياة أمال يف 
  . حتسن واقعه
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  : صيغة املبالغة
دة إذا أريد الداللة على الكثرة واملبالغة يف اتصاف الذات باحلدث حول بناء اسم الفاعل إىل أبنية متعد"

نَّ ما جاء على أوزاا من الالزم إمنا هو تعدي وأال جتيء إال من الثالثي املا هي صيغ املبالغة، ويرى بعضهم أ
   )2(".صفة مشبهة

بأا تصاغ على " يف شرح الفصيحذكر ابن خالويه: يكون إىل أوزان) فاعل( وهذا التحول من صيغة -
ار، وفَعال كفساف، وفعل غدر فعال كغد: العرب تبين أمساء املبالغة على اثين عشر بناء": اثين عشر وزنا فيقول

وفعال كغدار، وفعول كغدور، ومفعيل كمعطري، ومفعال كمعطار، وفُعلة مهزة ملزة، وفعولة كملولة، وفعالة 
   )3(".كعالمة وفاعلة كراوية وخائنة، وفعالة كبقاقة لكثري الكالم، ومفعالة كمجزامة

  .  السماعي منها والقياسيومل حيدد بن خالويه
  :  أن األكثر واألشهر استعماال فقد ذكر هلا العلماء مخس صيغ قياسية هيغري"
   )4(".ومفعال كمفضال، وفعول كغفور، وفعيل كسميع، وفعل كحذر) ال وشرابفعال كأكّ(

نه يكون للقليل والكثري ألنه فإ) فاعل(أما " )5(،" إال حيث ميكن الكثرة"وال تستعمل املبالغة 
   )6(".األصل

   )7(."للداللة على املبالغة يف معىن الفعل" تأيت بدال من اسم الفاعل إذنغة فاملبال"
 الصيغ اليت تفيد التنصيص على التكثري يف حدث أو األبنية "واملبالغة لفظ يقصد به التكثري ويطلق على

   )8(."اسم الفاعل جلعله مفيدا للزيادة يف معناه بعد أن يكون حمتمال هلا وللقلة 
   )9(".لْيل، فعفعل، فعول، فاعول، فعيل، فعال، مفعال، مفعيل، مفع" املبالغة وأشهر أبنية
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  .استعمال أبنية املبالغةالتايل يرصد اجلدول : سياقات بنية املبالغة وداللتها -
  داللتها  سياقاا  فعلها  بنيتها  صيغة املبالغة

ادحد  
  )حرفة(
  
  
  ارجنّ
  )حرفة(
  
  
  
  
  

  فعال
  
  
  

  فعال
  
  
  
  
  
  

دحد  
  
  
  
  رجنّ
  
  
  
  
  
  

اد أقدارنانسميه حد  
  
  

ار حتت نسميه جنّ
  عش الفقيدنالوليد و

  
  
  
  
  
  

حرفة يتقنها أو للداللة على صناعة 
 غري أن يف ،م عليهااوصاحبها ويد

السياق انزياح واضح يف استعمال بنية 
إذ أن هذا احلداد هو اخلط ) حداد(

أقدار الناس والذي يقوم بصناعة 
 الذي مل جيد  احلظوتنبض معها متاهة

  .له الشاعر امسا
ن دلت على صناعة النجارة وإ

مة عليها وإتقاا إال أن سياقها اوواملد
معبأ بالسخرية والعجب مما أتاحه 
احلظ بأن جعل النجار يصنع ألمثال 
الوليد بن طالل األمري السعودي 

فخامة اليخوت هو العريب رفاهية ب
ش ومحالة نفسه الذي يصنع نع

  .ين يوميا على أرض فلسطنياملفقود

  خبريا
  

  فعيل
  

  خرب
  

 مبملكة خبريا أو
  النمل

  

داللة على كثرة اخلربة واملعرفة  -
 رأى الشاعر أنه لوال ما إذ. باألمر
ل لقريته ووطنه ملا كان شاعرا حص

بل لتوجه توجها آخر يف حياته كأن 
  .يكون يف جمال العلوم أكيد

 هامفرد(مساكني
  )مسكني

  
  سكن  مفعيل

وحنن حنبك حني  -
أنت  /حنب مصادفة
  حظ املساكني

جاءت مجعا للداللة على املسكني  -
  أي شديد الضعف والذل يف حبه

ز الناس اويتج فكان مفهوم احلب ال
البسطاء ممن أخذت منهم حقوقهم 

  .عنوة
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اع صمفردها (ن
  )صناع

  صنع  فعال
لكن صناعة 

  ورطوه مبرآته

نيع دلت البنية على املبالغة يف تص
األمر، كما بالغ املولعني بنرسيس يف 

  .صناعته كأسطورة

  نؤوم
  
  
  

  نام  فعول
ومن حسن حظي 

  أين نؤوم الضحى

ويف هذا السياق داللة السخرية  -
وهو سياق معروف ككناية عن من 

ال حتتاج للنهوض تنام صباحا ألا 
العيش إذ يعطى انطباعا بأن لغدق 

الشاعر ليس مؤرقا ألنه كثري النوم 
  . للسخرية دائماويريد به ضده
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   عن اسم مفعول أوما أا معدولة عن اسم فاعل إأبنية املبالغة يف هذه السياقات  أن نستنتجو -
 مما أتاح للسياقات االنفتاح أحيانا على ،وزادت من شحنها بدالالت التأكيد والقوة والكثرة والزيادة

 ادحد(وأحيانا على دالالت السخرية ، )49لديوان األخري صالكن صناعه ورطوه مبرآته (( دالالت التوتر 
) حظ املساكني/ وأنت(احلزين ، ودالالت األمل )47الديوان األخري ص( )ختت الوليد ونعش الفقيد ارجنّ، أقدارنا

  . زي هلذه البىن لدالالت وإحياءات يريدها الشاعراو، وال خيفى االستعمال التج)45الديوان األخري ص(
اليت تضفي داللة االمتناع اليت أرجعها الشاعر للحظ  )لوال(أو ) لو(ا سياقات مسبوقة غالبا بخاصة أ
  . النردي يف حياته
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4  
   :شبهةالصفة امل

 من قبيل أا تذكر وتؤنث "، وذلك)*(الصفة املشبهة هي صفة ويف الوقت نفسه مشبهة باسم الفاعل
شبهوه بأمساء الفاعلني ...  والنون، فإذا اجتمع يف النعت هذه األشياءاوتدخلها األلف والالم وتثىن وجتمع بالوو

  )10(."فأعملوه فيما بعد
أن اسم "  وإذا كانت قد شبهت باسم الفاعل فهذا ال مينع من أن هناك فرقا بينها وبينه يف الداللة، وهو

 ويعمل منها يف ،دل على ما يدل عليه الفعل ويستعمل يف األزمنة الثالثة ألنه ي،الفاعل يفيد احلدوث والتجدد
   )12("تصاف الذات باحلدث على وجه الثبوت والدوام ا"، بينما تفيد الصفة املشبهة )11("احلال واالستقبال

فرح (زان متعددة، غالبا ما تكون من بايب أو وقد ذكروا أا "الفعل الالزم،  وتشتق من مصدر"
ح ومهازان خمتصان بباب فرِو، اثنان من هذه األ)فوشر :  

1 - )محراء وكأمحر) ءفعال(، الذي مؤنثه )لأفع.  
  .عطشىوكعطشان ) فعلى( الذي مؤنثه )فعالن( - 2

وأربعة خمتصة بباب شوهي،فر  : 
  .كحسن وبطَل بفتحتني، )لَعفَ( - 1
  . وهو قليلبن بضمتني كج)لعفُ (- 2
  .راتوفُكشجاع   بالضم)عالفُ (- 3
  . حصانمرأةكرجل جبان، وا بالفتح والتخفيف، )العفَ (- 4

  :وستة مشتركة
  .بفتح فسكون، كسبط وضخم) فَعل (-1
  .بكسر فسكون، كصفر وملح) فعل (-2
  .بضم فسكون، كحر، وصلْب) فُعل (-3
  .بفتح فكسر، كفرح ونجِس) فَعل (-4
  )13(".كصاحب وطاهر) فاعل (-5
   )14(.من فعل الزم وال تكون إال للحال  تصاغ من فعل متعد وال تصاغ إالوال
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 بشرط أن يكون ،)كمطلق اللسان(أا تأيت من غري الثالثي على زنة اسم الفاعل "وذكر ابن عقيل 
 يطرد قياسها "أي اسم الفاعل، كما جاء يف شذا العرف أنه )15( ،"معناها على جهة الدوام للفرق بينها وبينه

   )16()".ن غري الثالثي على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت كمعتدل القامة ومنطلق اللسانم
طاهر القلب :  مفعول مل يقصد منه معىن احلدوث فهو صفة مشبهة كقولكأواسم فاعل " وكل 

  ) 17(."ومعتدل القامة وحممود املقاصد
ة عن مبىن صريف يؤدي وظيفة أساسية هي الداللة هي عبار" مما سبق أن الصفة املشبهة باسم الفاعل، نستنتج 

على الثبوت والدوام دون التجدد واالنقطاع، وهذا هو وجه االختالف بينهما وبني الفاعل الذي يشبه يف 
هو الْغفُور ﴿ :اىل، من ذلك قوله تع)18("داللته على احلدث، داللة الفعل مبختلف أزمنته

يمحعلى وزن فعيل وتدل على ) رحم(هي من فعل ثالثي الزم هو) رحيم(ــف ]05سورةالشورى،آية[﴾الر
  . الثبوت والدوام

 وقد خترج الصفة املشبهة عن داللتها هذه لتدل على معان أخرى تستشف من خالل السياق الذي 
  .  حبيث تعكس إحياءات داللية أخرى،ترد فيه
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  : سياقات أبنية الصفة املشبهة وداللتها
 ومنها ما عدل عن اسم الفاعل ،ة الصفة املشبهة يف سياقات كثرية يف القصيدةاستعمل الشاعر أبني

  : ويرصدها اجلدول التايل، واسعة االنتشار يف السياقل عن اسم املفعول، وقد أضفت داللةومنها ما عد
  دالالا  سياقها  فعلها  بنيتها  الصفة املشبهة

  الوحيد
  
  
  
  
  
  

  الوحيدات
  )مجع مؤنث سامل(
  
  

  الوحيدين
  )مجع مذكر سامل(

  
    فعيل

  
  دوح

 يبقى الوحيد هناك -
  وحيدا

 ومن حسن حظي أين -
  أنام وحيدا

  
           
الثالث  والشجرات    

  الوحيدات 
  
  
  
   والوحي حظ الوحيدين-

ت صفة الوحدة فيه على الدوام واالستمرار، فالشاعر البعيد يف ثب
هذا يرفضه عزلته وشهرته يصبح وحيدا ال ميتزج بآالم الناس و

  . بهحالشاعر وال يفر
  
  حوله م هن يسخر الشاعر من حاله وصراعه مع املرض والذي-

وأضفت البنية تثبيت الوصف، فهو وحيد بشعريته وحيد يف 
يسخر الشاعر من وحدته اليت جعلته . منفاه وحيد يف مرضه

 ويصمد أمام املرض وهو ،حملال آلمله وآالم كل الفلسطينيني
 ويتشبث باحلياة فعشر دقائق تكفيه ، العملياتمتجه إىل غرفة
  .ليسعى مصادفة

 للشجرات اليت مل يتغري حاهلا بوتصفة الوحدة الث أعطت -
ألا واقفة بثبات وحدها ال تتغري، ويف هذا رمز لسكونية حياة 

  .الشاعر يف طفولته املبكرة واستقراره
 شعارهموحدة على الشعراء الذين يستوحون أ ثبوت وصف ال-

  .، وتغربوا مثل الشاعر درويشيف حلظات االنفراد مع الذات
  

  سعيد
  
  

   سعداء
  )مجع تكسري(

  فعيل
  
  

  فعيل

  سعد

كون سعيدا بليليت ألال 
  املقمرة

  
  وتسامح موت رآنا سعداء

ينفي الشاعر عن نفسه صفة السعادة ألن سهره مل يكن للتمتع 
فصحوه مل  ، بل ألنه سيتعرض ليلتها مع أهله للمجزرة،بالقمر

يكن حينها للسمر بليلة مقمرة بل صحوه كان توجسا من 
  .مفترس أرضه

حتمل هذه الصفة ملمح السخرية يف هذا السياق إذ أن آلة املوت 
الصهيونية ستتسامح مع الشاعر وصاحبيه يف احللم وتتركهم 

  .يسعدون بأرضهم اآلمنة
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  قصيا
  عصيا

  فعيل
  قصا
  عصى

ا أما اجلنوب فكان قصي
  ا عليصيع

الصعوبة يف الوصول إىل الوطن مع زادت البنية من تثبيت صفة البعد و
في منه نه يصل إىل كل األماكن بسهولة كالسنونوة، لكن اجلنوب نأ

ألن : وال يدخله إال بشروط قاسية ـ فيقول يف السياق الذي بعده
  .اجلنوب بالدي، فوصفه بأنه مستعصٍ وبعيد جدا عليه طيلة حياته

  نرسيس ليس مجيال  مجل  فعيل  المجي

نه يشبه نرسيس األسطوري فريفع وصف اجلمال عن ـ يقرر درويش أ
 و الذي لطاملا اغتر جبماله فكان ضحيته، وبنية ،نرنسيس ألنه خادع

والشاعر كذلك )19(،صفات اخللقة دلت على ثبوت صفة من) مجيال(
 يرى أن السر يف شهرته هو مصادفات وأحاسيس صادقة وكلمات

وقد ورطه مشجعوه على ارتياد الشعر ... منبعها احلدس واملوهبة
  .، فبدا مجيالورفعوا شهرته ومحلوه مسؤوليتها

  بفنجان بابونج ساخن  سخن  فاعل  ساخن
دلت البنية على الوصف املصحوب بالسخرية واحلنو إىل البساطة فقد 

  .ا على احلياة الدافئة العادية البسيطة اليت كان ينعم  الصفةدلت

  فشال فادحا يف الغناء  فدح  فاعل  فادحا
 يصف فشله بأنه كبري ويقصد بأا مل تكن أسرة خملوقة للغناء بل 

  .للعناء والكدح ملا يلفها من بساطة وخجل

  شحب  فاعل  شاحبا
ومصادفة أن أرى قمرا 

  شاحبا مثل ليمونة

زادت بنية شاحبا من ثبوت الوصف فقمر الشاعر هذه املرة يرمز إىل 
وطنه وافقه الذي أصبح شاحبا لونه كلون ليمونة ألنه تعرض للغصب 

  .واملصادرة فتبدل لونه األول الواضح

  لكنين ولد طائش  طاش  فاعل  طائش

ه طائش يهوى التسكع يف  بأن،يصف نفسه عند بدايته قول الشعر
، وهي حمملة بالسخرية من طريقة توجهه إىل الشعر جاذبية الشعر

ر الشعر، ويوحي الطيش بقلة التخطيط فال دور له مصادفة هلوسه ببحو
  .يف كونه شاعرا ارتاد مغامرات البحور وجنا من أمواجها

  ساحر
  

  العالية

  فاعل
  

  فاعل

  سحر
  
  عال

وخفت على قطيت وعلى 
وعلى قمر ساحر  /رنيبأ

  فوق مئذنة املسجد العالية
  أنت يا عزلة اجلبل العالية

  

 لتخرج به من الداللة أضفت صفة ساحر على القمر صفة أخرى
السابقة الباهتة إىل داللة أكثر وضوحا فالقمر هذه املرة هو قبة القدس 

 فهي قمر فوق مئذنة موصوفة ،اليت تسحر بقدسيتها القلوب واألرواح
 وقد انقلبت عن اسم فاعل ألا مل تدل .بالعالية لعلو معناها يف النفوس
  .على احلدوث بل على الثبوت

يف هذا السياق ممزوجة بالداللة اازية يريد ا ) عاليةال(جاءت صفة 
الشاعر عزلته الشاهقة العلو يف منفاه الداخلي واخلارجي، عزلة الشهرة 

   .والذيوع اليت ال يهواها وال يفرح هلا
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  حافيا
  
  

  فاعل
  
  

  حفي
  
  

  صغر  فعيل  الصغرية

حافيا ناسيا ذكريايت 
  الصغرية

  

 املتوقع، حلظة أتاحت البنية وصف الشاعر يف حلظة التشريد غري
االنقالب اجلذري يف حياة الشاعر، حيث خرج خائفا حافيا ونسى 
ذكرياته املرحة اليت وصفها بالصغرية ألا ذكريات الطفولة ألنه 

ومنذ "حتول إىل رجل يعاين ما يعانيه الكبار، الن الوجهة تغريت 
تلك الليلة انقلبت الصفة اخلاصة لعامل الطفولة، وأصبح ذلك الطفل 

روما من األشياء واللغة اليت متيزه ا عن الكبار، والغريب إن تلك حم
الليلة أكسبته شعورا غامضا بأنه منذ اآلن لن خيتلف عن 

  .فاقدا معىن الغد وحياته اهلانئة بعدها )20(،"الكبار

  أو خاطرا غامقا  غمق  فاعل  غامقا

اخلالسية خاطرا غامقا مبهما متىن الشاعر أن تكون لقياه بتلك الفتاة 
أي صفته عدم الوضوح يف ذكرياته السابقة اليت فيها اجلروح 

 وحدوثها ،واألحداث الكثرية اليت متىن الشاعر أال حتدث حينها
  .كان مصادفة

  هو احلب كذبتنا الصادقة  صدق  فاعل  الصادقة
محلت البنية صفة الصدق يف سياق متباين وتثبت على املوصوف 

لذي هو كذبة، غري أا تصبح صادقة إذا ما عمت األرض ا) احلب(
  .وفهمت على حقيقتها بني البشر

  عن االرزة الساهرة  سهر  فاعل  الساهرة
تثبيت صفة االستيقاظ والوقوف إذ ترمز االرزة إىل احلياة يف 

  .جل أبنائها مهددة دائما، وفلسطني ساهرة من أفلسطني اليت هي

  طبيبوأنادي ال  طّب  فعيل  الطبيب
ودلت على من حرفته  )طاب(ل فاععدلت هذه البنية عن اسم ال

الطب أو الطبابة وعلى اتصافه ا ودلت يف السياق على أجواء 
  الشاعر النفسية فهو املتهيئ للجراحة اخلطرية

  هش  فَعل  هشا
ومن حسن حظي أين 

  مازلت هشا
ربة جاءت البنية يف سياق ساخر يؤكد الشاعر انه مازال قليل اخل

  وله قدرة على دخول جتارب احلياة
  صعب

  
  

  صعب  فعل
يبقى : صعب الزيارة

  الوحيد هناك وحيدا
  يصف الشاعر جمده بأنه معزول يف قمة جبل تصعب زيارته

  وحفت كثريا على إخويت  كثُر  فعيل  كثري
دلة على شدة خوف الشاعر يف حلظة الغزو املفاجئة، ومتزق نفسه 

، ووصف احلدث ئة اليت أخذها منه الصهاينةعلى عائلته وحياته اهلان
  بالكثرة

  قل قليال أأنا مثلكم أو  قلّ  فعيل  قليل
الداللة على الفارق إذ يؤكد على انه شخص عادي ماذا ينتظر منه 

  ةقلوصف بالالناس ليقول وهنا 
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  حر  فُعل  حرا
ولو كان حرا ملا صار 

  أسطورة

الكرامة و اخللو من محلت البنية داللة الوصف باحلرية وهي هنا 
اآلثام وهذه صفات مل ميتلكها نرسيس يف نظر الشاعر هلذا صار 
اسطورة ألنه مل يعرف كيف يتصرف مع من ورطه مبرآته فهلك 

  وأصبح قصة تروى

  حيِي  فعل  احلي

أنا احلي يف حادث  -
 الباص

 
واحلي يف حادث  -

 السري
 
 ملا كنت حيا إىل اآلن -

يف ) فعل(شاعر يف القصيدة جند بنية يف سياق املصادفة الذي رمسه ال
تأيت لتحدث عنصر املفاجأة الذي تفرضه املصادفة، فحياة ) حي(

الشاعر كلها مسيرة بعنصر احلظ والصدفة فنجاته من حادث الباص 
وحادث السري كان غري خمطط له، ويف السياق الثالث جند أن 

لذي  ينبض بإرادة معينة هي األمل يف غد أفضل ا"حيا"الوصف 
  .جعل الشاعر حييا ويواصل مسريته

  سود  أفعل  أسود

 بدم أسود اللون -

وما يزيد من قوة الوصف 
ال هو هو إردافه بسياق 

حرب الغراب وال صوته ملا 
طويه نفسه من اكتئاب ت

  وشعور بالظلم

 غري أا رامزة تصبغ ،)21("اللون" على "أفعل"تدل هذه البنية 
 وهذه دالالت السواد يف السياق ،السياق بصفة األمل والقهر واحلزن

  .فالشاعر يكتب القصيدة نازفا بدم أسود ممزوج باهلموم الفلسطينية

  زرق  أفعل  أزرق
لكن جمدا كهذا  -

املتوج بالذهب األزرق 
  الالائي

داعيا للفرح مبجد مثله ألنه يعزله، كما أن داللة اللون األزرق على 
ى املاء غري أن نظرتنا يدل الذهب األزرق يف االستعمال احلديث عل

لداللة اللون األزرق يف املوضوع تساوق داليل غري مألوف، 
فالذهب ليس أزرقا، جند الشاعر اختار هذه البنية ملا يف اللون 

والزرقة "األزرق من دالالت سلبية كالسكون والربود واخلمول 
  )22(."مذمومة يف العيون والذبان، وهي لون العدو ولون اللؤم

، وهلذا فقد )23("دم يف بعض الثقافات عالمة على احلزنيستخ"كما 
  .رأى الشاعر جمده ال يستحق الفرح ألنه يعزله يف زرقة ال ائية
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  خضر  أفعل  أخضر
أحبك خضراء يا أرض 
خضراء، ليلك أخضر فجرك 

  أخضر

  خضراء
أفعل 
  فعالء

  أنا بذرة من بذورك اخلضراء  خضر

دلت بنييت أخضر وخضراء على اللون املعبأ بداللة اخلصب والنماء 
والشاعر حيب أرضه ... ن أشجار وحقولألنه متجلي يف الطبيعة م

خضراء هانئة نامية كل شيء فيها أخضر حىت ليلها وفجرها، مث 
يصف نفسه بأنه بذرة من بذورها اخلضراء ويطلب منها أن تزرعه 
 ،يف هوائها وهنا حتضر داللة الدفن اليت تدور يف ذهن الشاعر

ا للون ويتمىن أن يكون مقامه يف أرضه ولو يف حفنة من هوائها مل
  .األخضر من داللة على انبعاث احلياة، وهلذا بعد أسطوري

  بعد   فعيل  بعيدا
 احلياة بعيدا هناكال أقول 

   حقيقية
  وصف لعامل احللم الذي مسح درويش لنفسه به ومل يره بعيدا 

  ف حلمه بسخرية فهو بسيط، هو جمرد حياة عادية ال أكثروص  اوبسيط... فليكن مثلنا -  بسط  فعيل  بسيط

  ساد  فعيل  سيد) سادة(
وكذبنا سادة الذهب  -

   املتخمون
وصف االمم األخرى الغنية اليت تنظر نظرة رفعة إىل الدول الفقرية 

  .اليت تكذب أن هلا جمدا وتارخيا وفضال على احلضارات
) أصدقائي (

  صديق
  ئي أقول والثنني من أصدقا  صادق  فعيل

وصف من يشترك معه يف احلياة وظروفها السابقة والراهنة وحىت يف 
  .احللم

  
 لذا فاضل )...فاعل، مفعل، مفاعيل(وتنفر نفسه من صيغ ) فعيل( وحدات إىلويبدو أن املتلقي يأنس 

فاعل (عىن  فجاءت مب، هي نواة شعرية تنوعت استعماالا)فعيل( "ةفالبني. عر بينهما، وانتقى واختارالشا
 أشربت معاين مها نواتان شعريتان) ، جريحمديح، قتيل( ودلت أيضا على اسم املفعول حنو ،)ومفاعل ومفعل

  . كأمثلة عن سبب االستعمال)24(، ")خمضب( أشربت داللة )خضيب( وكذا )ممدوح، مقتول، جمروح(
  يف نظر الشاعربار، فاحلين ثابتة متصلة حبال اإلخعلى معا) ، حر سيد،حي) (البىن(دلت الصيغ  كما

  .تثبت صفة فيه، والسيد سيد وقت اإلخبار
 وملا كانت هذه الدالالت تتميز باالستقرار أرادها أن تكون الزمة الثبوت يف املوصوف وبنظرة مركزة 

 منها ما حيصل، ويسرع زواله كالطرب، ومنها ما هو دائم الثبوت"الدالة نتبني أن صفاا ) البىن( الصيغ إىل
25(."كاأللوان واحللي، ومنها ما حيصل ويزول لكنه بطيء الزوال حنو العطش والري(  

 شكلت أغلب أبنية الصفة املشبهة نوى مركزية يف سياقات الشاعر ألنه اعتمد عليها يف تثبيت 
  . الدالالت ومنه انبثاقها فيما بعد على مدار القصيدة

  
5  
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  : سم املصغراال
ملحق باملشتقات ألنه وصف يف  تغيري خمصوص يأيت بيانه وهو: التقليل، واصطالحا": التصغري لغة هو

 أورجيل، وتقريب زمانه : كليب ودريهمات، وحتقري شأنه حنو:  كميته حنوأواملعىن وفوائده تقليل ذات الشيء 
 أوصديقي، :  تقريب مرتلته حنوأويت الربيد، قبيل العصر، وبعيد املغرب، وفويق الفرسخ، وحت: مكانه حنو
  : س ابن حجرأوقول : تعظيمه حنو
   . الرأس مل تكن لتبلغه حىت تكلّ وتعمالق جبيل شامخ فوي

   )26(".بنية وحبيب يف بنت وحبيب، وكلها ترجع للتحقري والتقليل: وزاد بعضهم التمليح حنو
  )27(." ثالثة فُعيل وفُعيعل وفُعيعيلاعلم أن التصغري يف الكالم على": ويقول سيبويه

 وهو خاص باالسم ،وهو أصل أبنية التصغري الثالث) فُعيل(على وزن "وتصغري االسم الثالثي يكون -
:  وفتح ثانيه واجتالب ياء ثالثة ساكنة تسمى بياء التصغري حنو،ل منهو األي، وجيب لذلك من ضم احلرفالثالث

   )".)28ر ونهري، وولد ووليد (
جعفر جعيفر، كتصغري اخلماسي أيضا : فاالسم الرباعي يصغر على فعيعل حنو": أما تصغري غري الثالثي

 أما فعيعل فيصغر عليهما كان ،على فعيعل بعد حذف بعض حروفه حنو سفرجل سفرجيا الرباعي املزيد حبرف
 وكذلك ما كان على أكثر من مخسة ، ياء مثل قنديل قنيديلأو ألفا أو اوعلى مخسة أحرف وكان الرابع منه و

   )29(."اء فصارت عضمور مثل عيضمور حذفت الي أكثرأو أكثر بزيادة حرف أوأحرف 
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  : ودالالا بنية االسم املصغرأسياقات 
، ويف تصغري ظرف )حبرية(إىل)حبر(وهي خاصة بالثالثي يف تصغري اسم) فُعيل(استعمل درويش بنية 

  : سياقاتيف ال) قبيل(إىل) قبل(الزمان
  .)42الديوان األخري، ص . (عمد رشي بغيم البحريةأ -1
  ).52الديوان األخري، ص. (نسخة عن فراديس علوية/ن حبرياما وأشجارهاأل -2
  ).55الديوان األخري، ص. (ي الطبيب قبيل الوفاة بعشر دقائقفأناد -2

 لداللته من حيث ،تقاللية هذا االسم حتقري ارد بقدر ما دل على اس)حبرية(ومل يكن التصغري يف اسم 
 إىل فالذهن ال يذهب ،، فهي ذلك املكان األصغر من البحر حجما وعمقا)30("جمتمع املاء حتيط به األرض"هو 

  . صاف البحرية املضبوطة واملعرفةأو إىل بل يذهب مباشرة )البحر(األصل 
ومنه فهي تقليل لذات ، )31( ونهريجبيل: نه كبري مثل تصغري ما يتوهم أ"هنا دل على )حبر(وتصغري

  . ي يف شذا العرف يف فن الصرفوالشيء كما ذكر ذلك امحد احلمال
ن مل، بإضافة الصقة األلف والتاء أل وجاء ا الشاعر يف السياق الثاين على بناء مجع املؤنث السا

  . السياق اقتضى ذلك
مد فيه الشاعر ريشه غري أن سبقها باالسم  وهذه البنية يف هذا السياق أكسبته تضييق املكان الذي يع

ا البحرية اليت يرمي فيها الشاعر آالمه إحبرية حقيقة بالضرورة كسبها معىن جمازيا رمزيا، فهي ليست أ) غيم(
ا حبرية مقدسة ملئ مباء املعمودية الذي يعتصر فيه كل غيوم الذنوب ويتجدد باإلميان. ر فيها جروحهويطهإ .

 واليت اصطاد املسيح السمك فيها مرارا مع تالميذه ومن مث أخذت ، يف اجلليل بفلسطني)طربية(ة ولعلها حبري
  )*(.قدسيتها

 الزمن، فهي هنا أويف آخر القصيدة فلم يكن حتقريا بل جاء لتقريب املسافة  )قبيل(أما استعمال اسم  
 هذه األشياء احلني، ولكنك تريد أن نك ال حتقر يف حتقريكواعلم أ": لتقريب حني من حني، إذ قال سيبويه

دوين ذاك، وفويق ذاك، فإمنا تقرب الشيء من : تقرب حينا من حني، وتقلل الذي بينهما، كما أنك إذا قلت
 فنجد يف هذا السياق أن )32(،"الشيء وتقلل الذي بينهما، وليس املكان بالذي حيقّر، ومثل ذلك قبيل وبعيد

بعشر ( لى تقريب الوقت من الوفاة أكثر خاصة وأا تليت يف السياق بقولهإمنا زادت يف الداللة ع) قُبيل(
اليت يراها الشاعر أا ) الوفاة( من) قبيل( إذ أن هذا التقدير الزمين بالدقائق زاد من داللة القرب يف، )دقائق

  . أصبحت وشيكة، ويتعلق بالصدفة يف ختييبها
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 فياء التصغري يف هذه السياقات ، قصد إفادة داللة معينة)حرف( أن التصغري هو تغري بزيادة جندوذا 
 حالة أخرى ليدل على داللة إىل وزيادا يف اللفظ املراد تصغريه هو نقله من حالة ،هي من حروف املعاين

  . يدة تضبط السياق ضبطا دالليا آخر يريده الشاعردج
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6  
  : السم املنسوبا

 االسم امللحق "هو:  وعرفه الزخمشري بقوله)33(،"اإلضافة"هو ما يسميه سيبويه :  النسبةأوالنسب 
 املنسوب امللحق ": وعرفه ابن احلاجب بقوله )34(،"بآخره ياء مشددة مكسور ما قبلها عالمة للنسبة إليه

 أو بلد إىلفإذا أريد إضافة شيء ": ل ابن عقيلويقو )35(،" ارد عنها إىلبآخره ياء مشددة ليدل على نسبته 
 البد يف النسب من ": نهأعباس  سنحويرى  )36(،" حنو ذلك جعل آخره ياء مشددة مكسور ما قبلهاأوقبيلة، 

   )37(."زيادة ياء مشددة على آخر االسم املنسوب إليه
 الصيغة وفائدته أودينة  من أهل تلك املأوأن جتعل املنسوب من آل املنسوب إليه "والغرض من النسب 

حرفته  حداد ملن: للداللة على النسب يف احلرف، فقالوا) فعال(استعمال صيغة "، ويكثر )38("فائدة الصفة
  )39(."احلدادة، وجنّار ملن حرفته النجارة

 روحاين من حبر ،حبراين: (وقد مسع يف االستعمال اللغوي الصحيح ما هو خمالف للقياس كقوهلم"
رقباين، وشعراين وفوقاين وحتتاين بزيادة األلف : وما خرج عما تقدم يف النسب فشاذ كقوهلم "،)40(")روحو

: مثال"والنون لعظيم الرقبة والشعر، وفوق وحتت، و الغرض منه هو اكتساب املنسوب صفة املنسوب إليه
  )41(".ي+ أن + نس أ"إنساين 

   )42(".ني للذات املنسوبةواالسم املنسوب ملحق باملشتقات ألنه يدل على وصف مع"
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  : سياقات ودالالت بنية االسم املنسوب
استعمل درويش بنية االسم املنسوب بإضافة الياء املشددة يف عدة مواضع من سياقات القصيدة وهذا  -

  . اجلدول يوضح االسم قبل النسبة، وبنيته بعدها وسياقه يف القصيدة وداللته اليت أضفاها على السياق
  داللته  سياقه  بنيته   قبل نسبته  املنسوباالسم 

  فعل  سر  سرية
شد مواضع يف أ

ةجسمي سري  
  . وتدقيقها  ضبط صفة املكان-

  املدرسية
  

  مفعلَة  مدرسة
   رحليت املدرسية-
  

 نوع الرحلة وحتديد زمان احلادثة وقت د حتدي-
  . الدراسة األوىل

  فَاعل  آدم  آدمي
  دمي نورس آأنقذين 

  
دمي فهذا النورس ليس طريا بل آ األصل  بيان-

  .وهذا فضاء داليل للرمز

  فاعل  جاهل  اجلاهلية
جبن املعلقة مصابا 
  اجلاهلية

 بأنه ينتمي إىل ، ضبط صفة وزمان الشعر-
فهو ) اجلاهلي(السلف من شعراء العصر األول 

متأثر باملعلقات والشعر القدمي حد اجلنون و 
  .  من حيث كونه أصبح شاعراحيتذي به

  

  مشالية
  
  

  مشال
  

  فَعال
  

 بوابة الدار لو أنَّ
  . كانت مشالية

  

 والتمين واحلسرة على أن حدود ، ضبط االجتاه-
 بل كانت تطل على البحر ،وطنه مل تكن مشالية

 يف املتوسط، وهذا ما جعلها سهلة االستالب
  .رأيه

  الزراعي
  

  زراعة
  

  فعالة
  

لو أن ذاك املكان 
  الزراعي مل ينكسر

 أي ، ضبط صفة املكان بأنه كان للزراعة-
خصبا والسياق شرط فيه امتناع لتحقق ما يتوقع 
الشاعر المتناع ما حيتمل، فالربوة كانت يف إقليم 
زراعي تقع على هضبة خضراء يبسط أمامها 

ابن الرة ألسرة متوسطة "وهو ، )43(سهل عكا
 ومتىن أن مل حيصل )44( ،"احلال تعيش على الزراعة

  . ب قريته ومصادرة أرضهااغتصا
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  عسكري
  

  عسكر
  

  فعلل
صغر من كنت أ

  هدف عسكري
  

 حتديد الوصف فاهلدف هو هدف العسكر أي -
نه أثناء اجتياح ، ورأى درويش أاجليش اإلسرائيلي

  . قريته كان صغريا جدا ومل يكن هدفا هلم هلذا جنا

  الناصري
  

  الناصرة
  

  فاعلة
على الناصري الذي 

  ال ميوت
  

 املسيح عيسى عليه والسالم وهو منسوب  هو-
مدينة يف مشال فلسطني اجلليل "لناصرة وهي  ىلإ

 نسمة قضى فيها 25000 ،بلدة العذراء مرمي
تباعه يح حياته احملتجبة فدعي ناصريا وأاملس

  .  وهلذه اللفظة نفس رمزي،)45("أنصار

  األزيل
  

  األزل
  

  فَعل
 الصليب هو السلم 

  . األزيل إىل غدنا
  

حتديد الوصف باألزل أي التتابع التارخيي  -
  .املمتد يف التاريخ البعيد القدمي العريق لفلسطني

  صوفية
  

  فُعل  صوف
  صوفية مفردايت

  

 حتديد الوصف إذ تتصف مفرداته بأا صوفية -
ا  طريقة سلوكية قوامهوتلبس ثوب التصوف وه

 النفس وتسمو التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو
  . د ا رسالته إىل العامل كلهويقص)46(،الروح

  األنثوية
  

  فعلى  أنثى
  وأنا األنثوية

  

لتحديد النوع والوصف فهذه األنا نوعها أنثى . 
 نأي الطرف اآلخر الذي حيتاجه الشاعر وتتواز

به احلياة، وقد يلتبس دائما باألرض ملهمته اليت ال 
  . يقول الشعر إال يف حضرا

  فعل  رعد  رعدية
نا يا حب هب علي
  عواصف رعدية

 حتديد صفة العواصف بإرفاقها بالرعد ملا له - 
من داللة على االضطراب واالهتزاز وإثارة 

  .إلحداث تغيري كبري يف القلوب. االنتباه

  السماوي
  اجلسدي

  مساء
  جسد

  فَعال
  فعل

ما حتب لنا من 
حلول السماوي يف 

  اجلسدي

 أي الرباين ، الصفة املنسوبة إىل السماء-
 والصفة ،ي والراقي واملقدس واخلالصوالروح

 يرجو ،املنسوبة إىل اجلسد أي الغريزة والفناء
الشاعر أن ترتقي األرواح فوق فتعيش بسالم على 

  .األرض
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  ثنائية
  يأحاد

  ثناء
  أحاد

  فُعال
  فعال

 املطالع وهي -
ثنائية واخلتام 

  أحادي

  .  حتديد العدد بالنسبة إليه-
 النشيد اليت  وهو وصف دقيق النقسام مطالع-

ن واخلتام يكون بشطر يكون اثنان أي الشطري
  . نه واحد كل مرةواحد فصفته أ

  الالائي
  

  فعالة ال  الالاية
 ولكن جمدا كهذا -

بالذهب  املتوج
  األزرق الالائي

 وصف رمزي أسطوري د الشاعر املوصوف -
نه خالد جممد كثلج على جبل وغري منته أي أألنه 
  . وبعيد

  بشريال
  

  فعل  بشر

   وال البشري يطري -
  
 لكانت لتارخينا -

البشري عناوين 
  أخرى

  
  فالكائن من البشر ال يطري حقيقة حتديد األصل-

  . نه وزادت شهرتهوان ارتفع شأ
ليكون  )الفلسطينيني( نسبة التاريخ للبشر

  .خاصتهم على مر العصور

  فاعل  واقع  الواقعي
اخليال هو الواقعي 
على خشبات 

  سارحامل

فاخليال أصبح بنسبها إىل اخليال،  حتويل الصفة -
يتصف بأنه واقع وحقيقة على املسارح ألنه 

  . يترجم متثيليا عند غرينا من احلضارات األخرى

  فعال  رماد  رمادية

حني تكون السماء 
  رمادية

  
 ال أقول السماء -

  رمادية

 الوصف باللون إذ تكفهر مساء الشاعر أي -
وهو . دي كلون الغيم الكئيبواقعه فيصبح رما
  . لون العبوس واليأس

 ينفي الشاعر القول ذا الوصف النفسي -
  . ويتعلق باألمل مهما قل. لسمائه ويرفضه

  فعيلة  حقيقة  حقيقية
ال أقول السماء 
  . هناك بعيدا حقيقية

 الوصف باحلقيقة إذ يرمي صفة احلقيقة على -
  .أرضه يف احللم

  

  يالية األمكنةوخ  فعال  خيال  خيالية
ن هذه األماكن يف حلمه  الوصف باخليال أي أ-

   .تفوق الواقع إىل اخليال

  
  علوية

  
  علو

  
  فُعل

  
نسخة عن فراديس 

  
 الوصف بالعلو فهو يرى أن فلسطني ترتقي يف -
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  مرتلتها وتعلو لتشبه الفراديس يف السماء  علوية  

   فعيل مثىن  حرير  حريريتني
يف خيمتني 

  حريريتني

 وهلذا ،يد نوع اخليمتني بأما من حرير حتد-
داللة على أن القائدين ال حيسان بالقضية كما 

وفيها مكنون ساخر واضح مما آل إليه . ينبغي
 بنسبها إىل احلرير، مما يدل على حال الفلسطينيني

تثبيت انطباع آخر عند السامع فاخليمة ليست 
  .خشنة بل هي من حرير

  فعال  غناء  غنائية
صيدة كان تلك الق

ميكن أال تكون 
  غنائية

يبث من .  نوع من الشعر املعتمد على الوجدان-
  .الداخليةخالله الشاعر مشاعره واختالجاته 

  

من أشهر اللواحق يف اللغة العربية اليت تقوم بوظائف تركيبية وصرفية " قد كانت ياء النسبة أنه نستنتجو
  )47(."وبنائية ووظائف أخرى

ومن اللواصق اليت حتدد داللة النسبة ، لة من الدالالت اليت حتددها اللواصق التصريفيةوداللة النسبة دال"
 مجاعة إنسانية إىلوتستخدم لالنتساب ) الكسرة الطويلة( وهي تتألف من ياء مشددة )ياء النسبة(الصقة 

   )48()".ياء اإلضافة( هذيل، ويطلق على هذه الياء إىلهذيلّ نسبة : كالقبيلة حنو
 هذه الالصقة شأا شأن كثري من اللواصق التصريفية على السياق لبيان دالالت معنوية متعددة تعول"و

 وسبق احلديث عن الوظيفة األساسية هلذه الالصقة اليت تدل على النسبة يف الداللة التركيبية، غري أن وظيفتها ال
، اإلفراد،  )زجني–رومي( األصل،ةالداللة العدي: تقف عند هذا احلد، وإمنا هي ذات دالالت معنوية منها

  )49(." وإتباع معىن الصفة ،القوة، التوكيد املبالغة
قد جعلت االسم املنسوب يكتسب دالالت جديدة ويضفي ) ياء النسبة( أن جندومن خالل اجلدول 

 ،ضا بالرمزما كان ناب  املدينة، ووجدنا منهاأو املكان إىل االنتماء أو النوع أوعلى ما قبله دالالت الوصفية 
حالة رمزية واضحة، ) 38الديوان األخري، ص( وأنقذين نورس آدمي: اليت أضفت على سياقها) آدمي(مثل بنية 

الشواطئ جعله درويش بشريا ينقذه من البحر  إذ نسبة اآلدمية لطائر النورس الذي خيتطف األمساك، وينظف
  . وباتهز أمواجه وصعاوالذي هو حبر الشعر فيجعله ينتصر عليه ويتج

يف هذا السياق فتكتشف ) الناصرة(إىل اليت جتعلك تبحث عن من هذا املنسوب ) الناصري(وجند بنية 
، يدعم )42ص وان األخري،الدي( مث أطيل سالمي: ن السياق الذي قبلهه شخص املسيح عيسى عليه السالم ألنأ

  ). 42ص الديوان األخري،(اهللا به نفس الذي ال ميوت ألن:  يؤكدهاوالسياق الذي بعده .هذه الداللة
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ن هذه األرض مقدسة تأخذ قدسيتها  من جالل مشهد السالم والتذكري بأومنه فبنية النسبة هذه زادت
  . ق فوق حطامهاما حلّن الشاعر املسافر يعمد نفسه يف هذه األرض كلّ، وأمن قدسية أنبيائها

ض مع أمه مرمي من تكذيب وحتريف ملا  ما عاناه سيدنا عيسى على هذه األرإىلكما يرمز الناصري 
  . ها سالما وصربه وعودته يوما ليمأل،جاء به ربه على هذه األرض

من سوء حظي أن :  يف سياق تابع ملا قبله)األزيل(وتزداد بنية النسبة توهجا بالرمزية يف استعمال 
  .)42الديوان األخري، ص. ( غدناإىللم األزيل الس الصليب هو

ر بتعاليمه للسالم منذ القدم من نه من سوء احلظ أن يكون الصليب معتمدا عند البشأإذ وجد الشاعر 
غد  الإىلن الصاعد على هذا السلم مازال بعيدا للوصول  الغد أي املستقبل، أي النجاة وأإىلجل الترقي أ

  . مل على أن هذه التعاليم املقدسة داسها الصهاينةاألفضل مبديا هنا سخرية فيها أ
  . ا حيصلالمة تعجب يف آخر السياق مما يوحي مبعاين العجب مموجند ع

املكررة يف املطلع تكتسي بداللتها وتكسو السياق كله مبا حتمله من داللة ) رمادية(وجند بنية  -
  األخري،الديوان( حني تبدو السماء رمادية: فالرمادي هو لون الرماد الذي يوحي بالكآبة واليأس، يف سياق

 األفق الكئيب إىل التطلع إىل التعكر والتغيم، ويف هذا إحياء إىلحني يتغري شكل السماء من الصفاء  أي ،)51ص
ال أقول : يف واقع الشاعر، ويزيح هذا احلكم فقط ألنه رأى من شقوق جدار وردة تريد النتوء، فيقول حينها

 تبد بشكل مكتمل من شقوق اجلدارن مل نه يتعلق بأمل الوردة وإ أل،)51الديوان األخري، ص(السماء رمادية
  : املوحي بانغالق األمل وتعسر احلل، وهذا ما تكتمل داللته عندما يقول

  ). 51الديوان األخري،ص(له من ار  وأقول هلا يا / يف وردة بل أطيل التفرس
  . ا يرى رمادية مسائه ألنه يتعلق باألمل مهما قلّلَّأل الشاعر اوإذ حي

صفة فيها ) خيمتني(إذ أضفت على ما قبلها ) حريرتني(سبة من جديد وهي مثناة يفوتصادفنا بنية الن -
 يف حني أن القارئ يعرف أن اخليمة من صفاا أا تكون خشنة من ،إحياء واضح بالنعيم والرغد والدالل

فهاتني اخليمتني  ،ر املتنافر إلقحام الداللة اليت يريدهااو هنا على هذا التج من شعر، لكن الشاعر يصرأوصوف 
  القائدين حلركيتتا من حرير ويف هذا إحياء على رضى ولبستا صفة الليونة فكان،رمتا صفة اخلشونة عند الشاعر

 إحساس حقيقي بالقضية األم وهي فلسطني أوفتح ومحاس ملا حيصل من معارك دامية بني جنديهما دون مباالة 
جل أهداف ومصاحل خاصة ويظهر هذا السعي من أ ا لتحريرها ال االحتاد بني أبنائهإىلاملغتصبة واليت حتتاج 

خيمتني حريريتني من /وينتظران الغنائم يف. هيا: يقوالن: واضحا من السياقات اليت سبقت و تلت هذا الوصف
  .)53ص الديوان األخري،( اآلن من كان منتصراإىلميوت اجلنود مرارا وال يعلمون ... /اجلهتني
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فإنه ال يفوت ذكر هذه األبنية واليت ) فعال( صيغة لأيضا باستعمااء املنسوبة وإذا كان رصد األمس
  ).احلدادة والنجارة(فإا منسوبتان إىل حرفة ) حداد، جنّار(صرت علينا بصفتها صيغ مبالغة مثل أ
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  : االسم اموع
املفرد " ثالثة أقسام باعتبار عدده، وهي املفرد واملثىن واجلمع، وإذا كان إىلسم يف العربية ينقسم اال

 اثنتني وأغىن أو واملثىن هو ما دل على اثنني ،)رجل وطالبة( واحدة حنو أويقصد به كل اسم دل على واحد 
، فإن اجلمع اسم دل على )بتنيطالو ان طالب(و) رجالن ورجلني( آخره حنو عن املتعاطفني بزيادة ألف ونون يف

  )50(."أكثر من اثنني
  :  اثنتني، ويكون على ثالثة أنواعأوهو االسم الذي يدل على أكثر من اثنني ف
 ونون على مفرده او وهو ما سلم بناء مفرده عند اجلمع، ويصاغ بزيادة و:مجع املذكر السامل: األول"

 ويشترط يف مفرده أن يكون علما ملذكر عاقل خاليا من يف حالة الرفع وياء ونون يف حاليت النصب واجلر،
 ) فعلى–فعالن  ( وال من باب) فعالء–أفعل ( التأنيث، ليست من )تاء( صفة ملذكر خالية من أو التأنيث )تاء(

  . وال مما يستوي فيه املذكر واملؤنث
 بال تغيري )تاء( و)ألف(دة  ويصاغ بزيا، وهو ما سلم بناء مفرده عند اجلمع:مجع املؤنث السامل: الثاينو

   )51(." ويف فاطمة فاطمات، ويف هند هندات،يف صورته وهيئة بنائه، نقول يف زينب زينبات
أن األصل يف الصفات " على القلة والكثرة إذا كان من الصفات، ويرى الصرفيون اجلمع السامل ويدل 

  )52(."أن ال تكسر ملشاتها األفعال وعملها عملها
 إىلا ساملا يدل على إرادة احلدث، ومجعها مجع تكسري يبعدها عن إرادة احلدث ويقرا ومجعها مجع" 
  )53(."االمسية

  .  تقديراأو لفظا ى أكثر من اثنني بتغري بناء واحدهاالسم الدال علهو  و:مجع التكسري :الثالثو
، وإما بنقص كتخمة إما بزيادة كصنو و صنوان":  وقد ذكر األمشوين ستة أقسام للتغيري اللفظي هي

 بنقص وتبديل شكل كقضيب أو بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجال أو تبديل شكل كأسد وأُسد، أووتخم 
  )54(." غلْمانأو ن كغالم أووقُضب، 

  عشرةإىل وهي اليت تصدق على ثالثة :مجوع القلة": زان كثرية متنوعة وهي نوعانأوومجوع التكسري 
) أفْعالِ(و) أفْعل( وهي –ا يرى سيبويه ومن تبعه كابن احلاجب وابن مالك واألمشوين  كم–زاا أربعة أوو
) فعلة(حنو نِعم، و) فعل(، و)ظُلَم(حنو ) فُعل( أن مجوع القلة إىل أما الفراء فقد ذهب "،)55(")فعلَة(و) أفعلَة(و

 أي ،المسي الفاعل واملفعول حبسب التقدير خمتار، ومعتد، ومنصب، وحماب ، فصاحل :وأما حنو". حنو قردة
  )56(."فُتات مبعىن املفتوت، وحطام مبعىن محطُوم: فُعال. السياق
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حنو ) أفعالء( أن منها إىل، وذهب أبو زيد األنصاري )بررة(حنو ) فَعلَه(منها " أن إىل وذهب بعضهم 
  )57(."أصدقاء

ل كأفلُس، وفعلَةٌ كفتية، وأفعال كأفراس، وماعدا هذه أفعلة كأسلحة، وأفْع: أمثلة مجع القلةمن  و"
  . األربعة من مجوع التكسري فجموع كثرة

قد يستغىن ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرِجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة، وقد  و 
  )58(."كرجل ورجال، وقلب وقلوب: رة عن بعض أبنية القلةض أبنية الكثيستغىن ببع
زاا كثرية جدا، واختلف يف الفرق بني وأو غري اية إىل اليت تصدق على عشرة هيمجوع الكثرة و
  .  ما الايةإىل عشرة، وإنّ مجوع الكثرة تدل على عشرة إىلفقيل إن مجوع القلة تدل على ثالثة  النوعني

اليت ميكن أن يقاس عليها ما وهذان النوعان منهما مجوع قياسية، ومنهما مجوع مساعية، فالقياسية هي 
جاء مشاا مبفردها مما مل يسمع مجعه، والسماعية هي اليت تسمع يف مفردها وحتفظ فيه وال يقاس عليها غريها 

 إىل سبع  صيغهوتصل" . السماعإىلمما مل يسمع مجعه، وجاء مشاا له، ومجوع التكسري أكثرها حمتاج 
   )59(. " للكثرةن صيغة منها أربعة للقلة والباقيوعشري

  .  وتبيان البنية والداللة،يف القصيدةمنها على ما جاء   الدراسةتقتصرقد ازان مجع التكسري فأوولكثرة 
 إال ببعض احلركات ، مجع مؤنث ساملاأووملا كان بناء املفرد وهيئته ال تتغري عند مجعه مجع مذكر ساملا 

 واقتصرنا على أبنية ،بحثهما يف أبنية الصرفألمساء مل نة يف كل منهما جلميع اوال يأيت إال على صورة واحد
  . مجع التكسري، ألن صورة مفرده تتغري عند اجلمع وتبىن بناء جديدا خيتلف عن بناء املفرد

  
  : سياقات أبنية اجلمع ودالالا -

. تكسرياستعمل درويش تنويعات يف أبنية اجلمع، غري أن البنية املهيمنة يف القصيدة هي بنية مجع ال
 يفيد "ن مجع التكسري  السامل ألبنية املشتقات، وهذا ألوكانت أغلبها لألمساء واملصادر، بينما جاء اجلمع

   :وهذا اجلدول يرصد أبنية اجلمع املستعملة ودالالا )60(."الكثرة وهو أبلغ يف املعىن من مجع املذكر السامل

  دالالتــه  سياقــه  مفرده  بنيتــه  االسم اموع

  املاء  فعال  املياه
وأنا مل أكن حجرا صقلته  -

  املياه فأصبح وجها

كثرة املاء على مجع اسم اجلمع ماء، ودلت البنية 
الذي يصقل احلجر، غري أن درويش ظلل الداللة 
بشيء من ااز يف السياق، إذ نزع عن نفسه الشبه 
باحلجر الذي تصقله املياه، ويف هذا تداخل مع نص 
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محلت بنية وفتعطيه شكال مجيال ) إيليا أيب ماضي(
  .  داللة التغيري)املياه(

  وال قصبا ثقبته الرياح -  الريح  فعال  الرياح

 على كثرة على مجع اسم اجلمع ريح، و دلت البنية 
 إذ ،الريح، وذا محلت البنية الشدة من خالل مجعها

يقول درويش يف استهاللية القصيدة بأنه مل يكن قصبا 
 ويف هذا تشاؤمية واضحة ،أصبح ناياثقبته الرياح ف

 وكأن البنية حتمل صرخة ،ستصحبه بني ثنايا القصيدة
  . واضحة تعرب عن دمار الشاعر وأمله

  فرخ  فعال  فراخ
قبل انبالج فراخ احلمام  -

  من الكلس

 وتزيد من اإلحساس بالشفقة، ةدلت البنية على الكثر
إذ رأى درويش أنه كان ميكن أن ال يكون كما 

 لبيض احلمام الذي يتكسر قبل خروج الفراخ حيصل
فتدل الفراخ على الوجود الذي كان مصادفة يف رأي 
الشاعر، ومجع فراخ جيعل الداللة تتسع لتشمل كل 

  .األطفال الذين عانوا قهر احملتل

ومن حسن حظي على أن الذئاب  -  ذئب  فعال  الذئاب
  اختفت من هناك

نه التخويف ورأى وم للذئاب الكثرة دل اجلمع على 
الشاعر أن من حسن حظي أثناء هروم وتشريدهم يف 

قد اختفت وإال لقضت عليه وقد تلك الليلة أن الذئاب 
  .ت الكثرة للسياق داللة التشويقأضاف

  وورثت مالحمها والصفات وأمراضها -  مرض  أفعال  أمراض
مجع القلة هنا ما دل على الثالثة إىل العشرة وقد عدد 

ألمراض اليت ورثها عن عائلته دائما يف درويش بعض ا
  .سياق ساخر

  ألين نسيت الوجود وأحواله -  حال  أفعال  أحوال
دل اجلمع على القلة وكل ما يدور من أمور حول 

فشغلت وجوده ) فلسطني(الشاعر ألنه منشغل برواية 
  .كله

ب داليتهم دل اجلمع على القلة، إذ شبه درويش عن  يتدىل كأثداء كلبتنا -  ثدي  أفعال  أثداء
بأثداء كلبتهم، وهناك تعالق دال على احلياة اليومية 
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  .حملمود درويش يف طفولته املمتزجة بالعطاء الالمتناهي

  نسميه حداد أقدارنا -  قدر  أفعال  أقدار
دل اجلمع على القلة، فكل أقدار درويش وحتوالت 
حياته الكربى هي من صنع احلظ يف انطباعه النفسي 

  .احلزين

  آمال
  وحيمل إبريق آماله -  أمل  عالأف  

وظف اجلمع يف سياق جمازي يف دل اجلمع على القلة و
جتاور غري مألوف فهذا اإلبريق سحري حيقق اآلمال 

  .كلها
  زاد اجلمع من داللة التوسيع  نسخة عن فراديس علوية -  فردوس  فعاعيل  فراديس

 يف  كثريةائلة درويش تعاين متاعبجاء مجعا مألوفا، فع  أوال خلال يف شرايينها -  شريان  فعاعيل  شرايني
  .الشرايني

  فكانت لتارخينا البشري عناوين أخرى -  عنوان  فعاعيل  عناوين
جاء مجع قلة، إذ احتمل أنه تتغري عناوين تارخينا لو 

  . تغري التعامل مع قضايانا كما ينبغي

  خلف الكواليس خيتلف األمر -    اعيلالفع  الكواليس
Coulisseه إحيائية على ول)61(مجع دخيل متداول

ال فاآلخر  التدبري دون إعالن أو إشهار، و السرية
   .ه أمام العاملريضميبدي لنا ما 

  أيائل
  زنابق

  فعائل
  اعلعف

وتنسى األيائل تركض بني الزنابق  -  أيل
  واألقحوان

أضاف اجلمع ملسة االنطالق واالنتشار للسياق وكذلك 
  .الزنابق

أضفى اجلمع التعميم على ثقافة سادت يف احلضارات   ة يف أساطرينسميه خادم آهل -  أسطورة  اعيلعف  أساطري
  .القدمية

وأوحى اجلمع على تدفق . ةدل اجلمع على  الكثر  حركات األحاسيس حسا يعدل حسا -  إحساس  اعيلعف  أحاسيس
  أحاسيس الشاعر أمام القصيدة 

  .لقلة على ادل على اسم جنس مجعي ومنه   أو كبيض محام تكسر -  بيضة  فَعل  بيض
  .على القلةومنه دل اسم جنس مجعي    أو خبريا مبملكة النمل -  منلة  فَعل  النمل
  ورد 
  شوك

  علفَ
  لع فَ

  وردة
   شوكة

  .دل اسم جنس مجعي  اجلمع على القلة  على احلب كي يسع الورد والشوك -
  اسم جنس مجعي

  .القلةدل اجلمع  اسم جنس مجعي على   قد جيمع الغيم يف حفرة -  غيمة  فَعل  الغيم
  .دل اجلمع على الكثرة  يدق خطاه على الرمل -  خطوه  فُعل  خطا

لو أن دورية اجليش مل تر نار  -  قرية  فُعل  القرى
  القرى

  .دل اجلمع على الكثرة

  .دل اجلمع على  الكثرة  ال ألن حبرياا ورباها وأشجارها -  ةوبر  لفُع  رىب
  .لكثرةدل اجلمع على ا  واملدن الساحرة -  مدينة  فُعل  مدن

  .دل اسم جنس مجعي  اجلمع على القلة  وخفت على عنب الدالية -  عنبة  فعل  عنب

والسراب كتاب املسافر يف  -  بيداء  فعل  بيد
  البيداء

  .دل اجلمع على الكثرة

  .دل اجلمع على القلة  وخفت كثريا على إخويت وأيب -  أخ  فْعلةأ  خوةأ
  .لى القلةدل اجلمع ع  وخيالية األمكنة -  مكان  أفعلة  األمكنة

وخصص اجلمع بالتثنية يف . دل اجلمع على  الكثرة  والثنني من أصدقائي أقول -  صديق  أفعالء  أصدقاء
  السياق
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  .دل اجلمع على الكثرة  وتسامح موت رآنا سعداء -  سعيد  فعالء  سعداء
  .دل اجلمع على الكثرة  عندما علمتين تراتيلها -  ترتيل  اعيلعف  تراتيل

 طائش من هواة لكنين ولد -  هاو  ةفُعل  هواة
  التسكع يف جاذبية املاء

  .دل اجلمع على  الكثرة

ومصادفة عاش بعض الرواة  -  راو  ة فُعل  رواة
  : وقالوا

   اجلمع للكثرة وجاء)بعض(ـ سبقت ب

ال ألن حبرياا ورباها وأشجارها  -  شجرة  أفعال  أشجار
  نسخة عن فراديس

  .دل اجلمع على القلة

  .دل اجلمع على القلة  ن أوتار آالماملنشدون يشدو -  وتر  أفعال  أوتار
  .دل اجلمع على الكثرة  وورثت مالحمها والصفات -  ملمح  مفاعل  مالمح
  .دل اجلمع على  الكثرة  يف أشد مواضع جسمي سرية -  موضع  مفاعل  مواضع
  .دل اجلمع على  الكثرة  فينقطع النرب بني املطالع -  مطلع  مفاعل  مطالع

لى خشبات هو الواقعي ع -  مسرح  مفاعل  املسارح
  املسارح

  .دل اجلمع على الكثرة

وأكرب من خنلة تنتقل بني زهور  -  زهرة  عولفُ  زهور
  . السياج

  .دل اجلمع على الكثرة

  .دل اجلمع على الكثرة  من شقوق اجلدار -  شق  عولفُ  شقوق
  .دل اجلمع على الكثرة  ألن ألوفا من اجلند ماتت هناك -  ألف  عولفُ  ألوف
  .دل اجلمع على الكثرة  كتبنا النصوص هلمحنن الذين  -  نص  عولفُ  نصوص

لو أن مخسة عشر شهيدا أعادوا  -  متراس  مفاعيل  املتاريس
  . بناء املتاريس

  .دل اجلمع على الكثرة 

  .دل اجلمع على الكثرة واملبالغة   . أنت حظ املساكني -  مسكني  مفاعيل  املساكني

  لداللة على الكثرة والتعميمزاد اجلمع من ا  . ملال يف ليايل الشتاء -  ليلة  فعاعل  ليايل

  زنبق  فعاعل  الزنابق
وتنسى األيائل تركض بني  -

  ... الزنابق واألقحوان
  

  . انتظريين لئال تفر العنادل مين -  عندليب  فعاعل  العنادل
أفادت الكثرة يف سياق جمازي يقصد به ضياع الشعر 

  . من الشاعر بضياع احلياة

  ائعونفصدقهم باعة اخلزف اجل -  بائع  لةعفَ  باعة
مجع اسم الفاعل بائع زاد من الداللة على الكثرة 

  والتعميم

  وكذبنا سادة الذهب املتخمون -  سيد  فَعلة  سادة
مجع الصفة املشبهة باسم الفاعل سيد  زاد من الداللة 

  على الكثرة والتعميم
  دل اجلمع على القلة   . نسميه خادم آهلة يف األساطري -  إله  فاعلة  آهلة
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 ةزيادلقت فيها دالالت الكثرة والتوسع  فإا أ،غلب أبنية اجلمع يف سياقات جمازيةأن جاءت إو أنه نستنتجو
وكذلك رفع اإلحساس يف سياقات . التوهج يف الداللة وانتشارها، وأيضا التعميم واملضاعفة يف مقام التعداد

صة مجوع التكسري اليت للقلة أو  خاوهذا ما توفره بنية اجلمع أكثر من غريها من البىن يف هذا املقام. أخرى
: مجع املؤنث السامل يف :بنية اجلمع السامل فتمثلت يف استعمال أبنيةأأما . للكثرة

الصفات،الشجرات،الوحيدات،الراهبات،الساهرات،ذكريات،حركات،الكلمات،مفردات،رغبات،آالت،خشبا
  .،حبرياتت

  . املتخمون، اآلخرون، اآلخرينالوحيدين، املنشدون، اجلائعون،: و مجع املذكر السامل يف
     .خيمتني، حريريتني، اجلهتني، اثنني، االثنتان، اجلانبني، القائدين، اللذين: أما من أبنية املثىن فقد استعمل
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8 

  : اسم الزمان واسم املكان
  )62(".احلني" وقد أمساه سيبويه هو اسم يدل على وقت وقوع الفعل: اسم الزمان
  . الفعلهو مكان وقوع : واسم املكان

 بفتح امليم والعني وسكون ما بينهما إن كان املضارع مضموم العني )مفعل(ومها من الثالثي على وزن 
   )63(." معتل الالم مطلقا، كمنصر ومذهب ومرمى وموقى ومسعى ومقام وخمافأو مفتوحها أو

 كان مثاال مطلقا يف غري معتل الالم أو العني إذا كانت عني مضارعة مكسورة بكسر) مفعل("وعلى 
ل، أي و يف املضارع كوجِلَ يوجلُ فهو من القياس األاوكمجلس ومبِيع وميِسر وموجِل، وقيل إن صحت الو

  )64(."موجلٌ
  )65( ."كمكرم ومستخرج ومستعان: ومها من غري الثالثي على وزن اسم مفعوهلما"

"وقت طلوع :الداللة على زمان الفعل أو مكانه باختصار، فمطلع الفجر أخصر من قزلك : ماوفائد
  )66(."الفجر

 وهذا ألن الوقت واملكان ال يكونان مقيدان فجاءت بنية اسم الزمان وبنية اسم املكان لتقييد الوقت 
بواسطة هذا املورفيم تصبح  وهي سابقة ذات داللة صرفية و،امليم) مورفيم(بزيادة سابقة " وذلك ،واملكان

  )67(." املكان كما يساعد على الفصل بني الفعل واالسمأوالكلمة دالة على اسم الزمان 
والتمييز بينها  ،صيغة الزمان واملكان واملصدر امليمي واحدة يف غري الثالثي"ومن هذا يتضح أن  -

ما يصاغ من االسم "كثريا   و)68(،"صدر فإن مل توجد قرينه فهو صاحل للزمان واملكان وامل،يكون بالقرائن
: بفتح فسكون ففتح للداللة على كثرة ذلك الشيء يف ذلك املكان) مفعلة(اجلامد اسم املكان على وزن 

  )69(."من األسد والسبع... ومسبعة كمأسدة
 زانواأل  ضرب من اإلجياز واالختصار، فهذهإىلزان ووقد قصدوا من وراء اإلتيان ما على هذه األ" 

  )70(." ولوالمها للزم اإلتيان بالفعل ولفظ الزمان واملكان،اخلاصة يدل ا على زمان الفعل ومكانه
 ،مطبعة،واستعملت العربية بعض الكلمات من أمساء الزمان واملكان مزيدة بالتاء مثل مدرسة "

  )71(".منامة
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يعطيها مسة داللية معينة حبيث  و، االمسيةإىلل داللة الكلمة من الفعل حيو) امليم(أن مورفيم "ويظهر 
 وهذا ال ، مبعناه زمان اخلروج املطلق)خمرج(ن قلت أو الزمان دون تقييد، فإتصبح حتمل معىن املوضع واملكان 

 إذ بواسطته تكتسب الكلمة داللتها ، فمورفيم امليم إذن هو مميز ذو داللة صرفية أساسية فيه،)يفعل(يكون يف 
  )72(". فمعناه موضع اخلروج املطلق)خمرج( فلو قلت ،على املكان
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  : ودالالا) اسم الزمان واملكان(سياقات 
ازرة، املسجد، مصب (: استعمل درويش بنييت اسم الزمان واسم املكان يف سياقات بعينها، مثل -

، وجاء )املسارح مفردها مسرح( و) مفردها موضع–مواضع ( وجاء منها جمموعا ،)منحدر، مدخل، موعد
ا والداللة اليت ما وسياقاموهذا اجلدول يوضح امسي الزمان واملكان وبنيته). مدرسة–مدرسية (منسوب منها 

  . أكسباها السياقات
  الداللة  السياق  البنية  الفعل  األبنية

  ازرة
  

  جزر
  

  مفعلة
  

  بل لكي أشهد ازرة
  

اجتمع يف هذا السياق الداللة على املكان 
 الكثرة فهذا املرتبط بالزمان إضافة إىل

املكان شهد فيه الشاعر بعد ليلة مؤرقة 
حادثة إراقة دماء الكثريين من اجل 

وهي مثل  )*(،الترهيب الكتساح األرض
لألرض الكثرية األسود، وجزر ) مأسدة(

  .أي قطع اجلثث بال رمحة

  املسجد
  

  سجد
  

لمفع  
  

وعلى قمر ساحر فوق مئذنة 
  املسجد العالية

 هو جود وإمنا مل يدل على مكان الس-
 )73 (، للبيت الذي تقام فيه الصالةاسم

وهو هنا يف السياق مسجد القدس الذي 
 ومل يعرف مصريه اخاف عليه الشاعر كثري

  .بعده ما حصل

  مصب
  

  صب
  

) مصب(مفعل 
انتقلت الفتحة إىل (

 واألصل مصبب)الصاد
  )مفعل(

  

وذب يف مصب يفيض من 
  اجلانبني

  

مل وهو مستع، )74("موضع الصب" -
جمازا إذ يشكل املصب البؤرة التدفقية 
للحب حىت يفيض من جانبيه من شدة 

  . الصب فيه

  أحتف  متحف
  )غري ثالثي(مفعل

 يتحف –أحتف 
  متحف

وال متحف اللوفر واملدن 
  الساحرة 

  
  
  متحفا للهباء  -
  

 داللة على املكان الذي توضع فيه -
التحف الفنية أو األثرية، وهو هنا يوحي 

 فهو متحف اللوفر يف ،والعراقةبالفخامة 
   )*(. باريس

 يف هذا السياق يكتسي اسم املكان -
رض فلسطني ذات  ألن أصفة اإلمهال

يها األثريات املعنوية واحلسية مبا حصل ف
 ألنه همأصبحت متحفا ال يوجد فيه ما ي

  .  خاصة بتناحر أهلهاصار هباء،
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   حندرا  منحدر
  )غري الثالثيمن (منفعل

   احلقل يف بلدرصار منحد  

 داللة فيها إمياءة فمنحدر احلقل هو -
املكان وما دل عليه من زراعية يف بلد 
فلسطني هو غزة وما حصل فيها دون 
 مراعاة ما تعنيه عرب التاريخ، هو بالتحديد

  .الذي عبثت يد العدو منبت الشاعر

  مدخل
  
  

  دخل
  
  

  مفعل
  
  

والثنني من أصدقائي أقول 
  على مدخل الليل

  
  

 االسم على الزمانية يف هذا السياق وهو دل
حتديد بداية الليل أي الدخول يف احللم 

   .وسط الواقع األسود لفلسطني
  

  .داللة الزمن ووقت انطالق الطائرة  فتأخرت عن موعد الطائرة  مفعل  وعد  موعد

ن وكْ ملْص اَأل،لمفع  كان  مكان
  وانقلبت الواو ألفا

 لو أن ذاك املكان الزراعي مل
  ينكسر

اليت حميت من ) الربوة(يدل على مكان قريته
  .الوجود وحل مكاا قرية يهودية

  

 وتوفر ،قد أدت وظائف زمنية ومكانية تضبط الزمان واملكانالصقة امليم يف هذه البنية   أنونستنتج-
إىل ااز، كما ن حلّقت داللتها فوق احلقيقة وإهذه الداللة يف هيئتها الصرفية قبل استعماهلا يف السياق 

 الدار، احلديقة، الساحة، ،كنيسة:  مثلة على املكان ما هو مساعي متداولاستعمل درويش من األمساء الدال
 ...البئر، البحر، اجلبل، احلقل، الشام، القاهرة، املدن
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9  
  : اسم اآللة

ما عاجلت ( وذكره سيبويه يف باب )75(،" الفعل بواسطتهاسم مبدوء مبيم زائدة للداللة على ما حصل"
  )76(".)به

  : زان اآلتيةو ويأيت على األ،نه اسم مشتق من الفعل الثالثي املتعدي ليدل على أداة إحداث الفعلأي أ
  .)مفتاح، ومزمار، ومنشار(: حنو )مفعال( وزن "-1
  .)مشرط، ومصعد، ومقص: (حنو )مفعل( وزن -2
  .)مسطرة، وملعقة، ومرباة: (حنو )مفعلة(وزن  -3

ساطور (حنو) فاعول(، ووزن)ساقية، وطائرة(حنو) فاعلة(ها احملدثون وهي وزن قروهناك صيغ أخرى أ
  )77(".)امةالة، وفراجة، وغسارة، وثلّكس( حنو )فَعالة( ، ووزن)وصاروخ، وحاسوب

مصباح ومعراج (:يصاغ من الالزم مثلويصاغ اسم اآللة غالبا من الفعل الثالثي ارد املتعدي، وقد "
  )78(".)ومذياع ومزراب ومدخنة

من ) حمرك(، و)ائتزر(فهو مشتق من ) مئزر: (وقد يصاغ اسم اآللة من غري الفعل الثالثي ارد حنو"
  )79(".)درع(من )مدرعة(، و)حرك(

لم، سكني، فأس، قدوم ق: وبعض أمساء اآللة أمساء جامدة غري مشتقة تعرف بالسماع واملطالعة ومنها"
  )80( "....جرس، رمح، سيف
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 : سياقات بنية اسم اآللة ودالالته
، و )فاعلة، طائرة( وهو على وزن نه امع اللغويقر بنية اسم اآللة ببىن حديثة مما أاستعمل درويش -

  السلم ص، باب، قنديل،فنجان، البا( على غري قياس نما جاءت جلّ بىن اآللة يف سياقاته، بي)فعالة، بوابة(بنية 
  . معربأوغلبها جامد وأ..... ) ، البندقيةت، الكنبة، إبريققدح، خت 

  :  طائرة يف السياق)فاعلة(ىل وفجاءت البنية األ
  .)54ص الديوان األخري،(. تسقط الطائرة يب صباحاكان ميكن أن

  .)54ص الديوان األخري،(.م الضحى فتأخرت عن موعد الطائرةومن حسن حظي أين نؤو
 ألنه تأخر ، اللحظة مصادفةإىل هذهإذ يرمي الشاعر بكل األحداث واألحوال للقدر الذي جعله يعيش 

 مواقفها  ويف هذا إحيائية لالستسالم الكلي طيلة مسرية احلياة للحظ يف كل،بسبب نومه عن موعدها
  .  كما سبقت اإلشارة إليهومالبساا وهو سياق عام

  : بوابة يف السياق) فعالة(ة واستعمل البنية الثاني -
  )81(".الباب الكبري كمدخل العمائر وحنوها مولد"وهي 

  ).39الديوان األخري، ص . (لو أن بوابة الدار كانت مشالية
ن اجتاه البيت ال يظهر إال ببوابته، والدار هنا يقصد ا قريته، وفلسطني كلها، وأعطى احتماال يائسا أل

ملا تعرضت يف رأيه للهجوم واملصادرة، .  لو مل تكن قريته مشالية تطل على البحرمفاده االشتراط يف املاضي
  . رين اليهود يف ذلك العام املشؤوم املهجإىلفكانت األقرب 

ولو كان أذكى ).49ص الديوان األخري،( ...لكن صناعة ورطوه مبرآته: مرآة)  مفعال( واستعمل بنية 
  . )50ص ،الديوان األخري(م مرآتهطّقليال  حل

فنجان بابونج ساخن ...)82(،"الفنجان قدح صغري من اخلزف وحنوه تشرب فيه القهوة": الفنجان
  ).39 ص الديوان األخري،(

 وحيمل إبريق آماله )83 (،"وعاء له أذن وخرطوم يصب منه السائل مجعه أباريق، معرب": اإلبريق
  ).50 ص الديوان األخري،(

أنا احلي يف : ...لة على وسيلة النقل وهي احلافلةللدال. اعر معربادخيل وقد استعمله الش bus الباص
  ).38 ص الديوان األخري،( .حادث الباص
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، غري أن درويش استعمل هذه البنية يف سباق )84(" حنومهاأو النبيذ أوإناء يشرب به املاء " :القدح
ر الفياض الذي يثمل الشاعر يف ، فهو قدح الشع)46ص الديوان األخري،( حىت جتف الثمالة من قدحي: جمازي
  . يرتوي منه، ومل ينضب ومل جيف بعد لغته وال

   .)85(" أكثر من جالس معربإىلأريكة منجدة وثرية تتسع ": الكنبة
ل يف او غري أن الشاعر استعمله كما هو متد،)86(" للنوم معربأومكان مرتفع للجلوس " :والتخت

 بن ختت الوليد(هو  و لالستجمام والراحة والرفاهية، كيف الالعامية للداللة على املراكب اليت تستعمل
  .)47الديوان األخري، ص( نسميه جنار ختت الوليد ونعش الفقيد): طالل

   )87(". امليتأوسرير حيمل عليه املريض ": النعش
  )40ص  الديوان األخري،(.عند باب الكنيسة :مدخل البيت وغريها: الباب
  ) .")88ا الرصاصآلة حديدية يقذف": البندقية
خذ منه داللة  وهو هنا أ)89(،" شيء ماإىل األمكنة العالية وما يتوصل به إىلما يصعد عليه ": مالسلّ

  .)42الديوان األخري، ص(من سوء حظي أن الصليب هو السلم األزيل :  الشيء البعيدإىلالوصول 
، وكان زيةاواقات اغلبها رمزية وجت سيوقد استعملت اغلب أمساء اآللة للداللة اليت يريدها الشاعر يف

  .أغلبها مساعيا متداوال
 الديوان األخري،(فأصبح نايا / وال قصبا ثقبته الرياح: وهو آلة موسيقية غري أن استعماله جمازي: الناي

  .، فهو مل حتوله احلياة يوما نايا، ألنه حممود درويش الشاعر الذي صنعت أقداره بطريقة أخرى)35ص
مث / وأوقدت قنديلها: )90("ويشعل مصباح كالكوب يف وسطه فتيل ميأل باملاء والزيت: "القنديل

، فهو قنديل احلياة، الذي حاول درويش إيقاده كثريا حىت يستمر يف )40ص الديوان األخري،(حاولت تعديلها 
  .مسريته قدر املستطاع

 لدرويش مادة أغىن ا سياقاته  أن أبنية اآللة سواء اجلامد منها أو القياسي قد أعطىنستنتجوذا 
  .  متوفرة يف هيئتها الصرفية، خاصة بفتحها على فضاءات الرمزودالالا

10  
  : اسم التفضيل

لى أن  ع" يصاغ للداللة،اسم التفضيل هو مشتق من املشتقات كامسي الفاعل واملفعول والصفة املشبهة
   )91(."حدمها على اآلخر صفة وزاد أشيئني اشتركا يف
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لة معينة دال) فعل(، وزيادا أضفت على صيغة )فعل(مزيدة بسابقة اهلمزة على : )أفعل(":وصيغته هي
حدمها قد تفوق على الثاين يف هذه الصفة أ غري أن ،نه مت اشتراك اثنني يف صفة واحدةحيددها السياق مفادها أ

  )92(."ون للحاجةوهو من أحوال األبنية اليت تك
أن يكون مضافا :  الثاينأن يكون جمردا،: لوحد ثالث أحوال؛ األوال خيلو فعل التفضيل عن أ" -
  . ن يكون باأللف والالمأ: الثالث

 زيد أفضلُ من عمر،( تقديرا جارة للمفضل، حنوأولفظا ): من(ن كان جمردا فال بد أن يتصل بهفإ
أَنا أَكْثَر منك ﴿: اىلكقوله تع. وجمرورها للداللة عليهما) من(ذف  وقد حت،)ومررت برجل أفضلَ من عمرو

  )93(.أي أعز منك نفرا ،]34 آية سورة الكهف، [﴾ مالًا وأَعزّ نفَرا
ن يكون الفعل متصرفا أي ال يصاغ من أ و،أن يكون من فعل ثالثي": وله شروط للصياغة وهي

 فخرجت األفعال الناقصة ،ون الفعل تاما أي ال يصاغ من الناقصن يكنعم، وعسى، وليس، وأ: مد حنواجلا
ت فال يصاغ مما ال يقبل ذلك اوكان وأخواا، أن يكون قابال للتفاضل والتف: ألا ال تدل على احلدث حنو

ما ضرب : أن يكون مثبتا فال يصاغ من منفي حنوو ،قدر وعدل: أن يكون مبنيا للمعلوم حنوو مات وفىن :حنو
ن الصيغة أو حلية أل عيب أو يكون داال على لون  الأنو ، الذي مؤنثه فعالء"فعلأ" يكون من  الأنو ،قاموما 

  )94("....وهي خضراء خضرأعور وهي عوراء، خضر فهو عور فهو أ: بالوقت عن التفضيل حنومشغولة 
  . ووظيفة اسم التفضيل الداللية مستوحاة من مبناه الصريف -
 ا نستطيع صياغة التفضيل معه عن طريق اإلتيان مبصدره منصوب، فإننا هذه الشروطوما مل يتوفر فيه "-

  )95(." سوامهاأو أكثر أوشد أبعد 
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  : سياقات بنية اسم التفضيل ودالالا - 
يرصدها اجلدول تقتضيها، ، يف سياقات القصيدة لدالالت )فعلأ(استعمل درويش بنية اسم التفضيل 

  ). ، آخر، أسرعأبطأكرب، أعلى، أكثر، أذكى، أصغر، أشد، أقل، أ(التايل 
  داللته  سياقه  بنيته  اسم التفضيل

  أقل
  
  
  

  أفعل
  
  
  

  أنا مثلكم أو أقل قليال
  
  
  

التشويق بعد اإلقرار بأنه أقل ممن يسمعه من 
غري الشعراء، وبأنه العب نرد عادي جدا ليس 
له أي فضل على ما دونه يف لعبته لعبة احلياة 

تواضع، ونكران الذات فأقل جتعل  ال داللةوفيها
 فيأيت السياق املوايل مبررا القارئ يتساءل ملاذا؟

  . ذا احلكمه

  أشد
  

  أفعل
  

  يف أشد مواضع جسمي
  

  التدقيق والضبط وجعل املكان يفوق غريه يف-
  . السرية

  أصغر
  

  أفعل
  

  كنت أصغر من هدف عسكري
  

يف ) السابعة( دلت على صغر سن الشاعر -
 وىل عندما استهدفهم الصهاينة وهوطفولته األ

نه جنا من يتسلل هاربا مع أهل قريته فرأى أ
، ألن هدفهم أعظم رصاصهم ألنه صغري السن

  . منه وهو استيطان القرية

  أكرب
  

  أفعل
  

لة تتنقل بني زهور وأكرب من حن
  السياج

  

 وجنا ألنه استطاع التنقل خبفة بني احلواجز -
  . الوعرة ويف هذا جماز

لة املتنقلة بني زهور السياج مدلال اضل النحإذ ف
  .  والدخول إىل قريتهه يف التنقلرعلى حذ

  أعلى
  

  أفعل
  

لفرحت بصومعة النسر ال ضوء 
  أعلى

  

  .  دلت على علو جمد الشاعر وشهرته-
لكنه ال يفرح ذه القمة اليت وصل إليها ألا 

  . جتعله وحيدا

  
  أذكى

  

  
  أفعل

  
  

طّم ولو كان أذكى قليال حل
  هتمرآ
  

 رأى الشاعر أن نرسيس كان حيتاج إىل -
 ، عرف كيف يتعامل حينهاو ول،بعض الذكاء

هذا السياق  و .م مرآته اليت شغلته كثرياحلطّ
  . ينعكس على حال الشاعركله رمزي
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  أبطأ
  
  

  أسرع
  

  
  فعلأ

  
  

 يف كان ميكن لو كنت أبطأ
  املشي

كن لو كنت أسرع يف مي كان -
  . املشي

  
  
  

لوصف إذ يعطي الشاعر السياقني  ثبوت ا-
داللة متنافرة غري أن السياق الذي يردف ب

فة األوىل  فالص- . هذين السياقني داللته واحدة
 نه تسرع والصفةهي البطء فريى القارئ أ

  . نه تباطأالثانية هي السرعة فريى القارئ أ
   ويفاجئ الشاعر قارئه بأنه مقتول يف كليهما-

  أكثر
  

 أفعل
ن يربح الشعر أكثر كان ميكن أ

  . لو مل يكن هو ال غريه هدهدا

 ن كانح يف احتمالية إ دلت على تكثري الرب-
 يؤدي رسائل أخرى غري ما يؤديها حاليا الشعر

  . عند الشاعر
  آخر

  اآلخرين
  اآلخرون

 أفعل

  ورأى كم هو اآلخرون
  وحيمل إبريق أماله بيد وبأخرى 

  

قد دل به  باملقابل ما هو فيه، و البديل الثاين-
درويش أحيانا عن من سامهوا يف توطني اليهود 

  .يف فلسطني، وأحيانا على احلضارات األخرى
 

   أن اسم التفضيل مييز ببنيته الصرفية بني األحوال املختلفة فيما بينها أكثر من أي بنية أخرىنستنتج
  .السامع معرفة احلال وحتديدها، وإبعاد االحتماالت األخرى/ فيتيح للقارئ
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Semantic fields 

1   

 من ملصطلح دقيق تعريف على الدارسون يتفق أن عليه، ومتعارف متداول هو كما اليسر من ليس 
  .واالستعمال الظهور احلديثة باملفاهيم األمر تعلّق إذا وخباصة الكلمات، من كلمة أو املصطلحات،

 إىل التوصل من الباحثون يتمكّن مل اليت املصطلحات من كغريه يعترب الداليل احلقل تعريف فإنَّ مثَّ، ومن
 ذلك ومع املعىن، جماالت لدقائق نظر وعمق مكدة، وجهود عديدة أحباث بعد إالَّ وتعريفاا حتديداا إعطاء
 أ سواء الكلمة، داللة لدراسة واألساسية الضرورية األمور من اللغة لبنية الداليل التحليل "أنَّ هلم اتضح فقد

 تسهم صارت اليت الداللية احلقول نظرية ظهور إىل أدى مما   ،)1("تقابلية أم مقارنة أم تارخيية الدراسة كانت
  .  وموضوعية حمكمة بطريقة وعناصرها الداللة حتديد يف

 إىل سبق وجد فقد قرون، منذ العريب اللغوي الدرس يف النظرية هلذه التأصيل مقام ليس املقام كان وإن
   .احلديث للساينا الدرس به جاد ما إىل ننظر قدميا، العريب املعجم صناعة يف اعتمادها
 له مقال يف ) حقل (مصطلح tegner جتنر استعمل فقد ،1977 عام إىل النظرية هذه بدايات تعود "إذ
 أبل استخدم 1885 عام ويف die idee des sprachlichen feld) اللغوي احلقل أفكار تقدمي (بعنوان
abel ماير ويعد اللغوي، احلقل مفهوم mayer ثالثة بني ميز حيث منظم، لبشك أفكارا عرض من أول 
  : املعىن نظم من أنواع
ü الطبيعي النظام. 
ü 1910 (عام دراسة هلا قدم حيث العسكرية، األلقاب مثل(الفين النظام.( 
ü 2(".واحلرفيني الصيادين مصطلحات مثل الفين شبه النظام(  

 واحدة، لعملة وجهان ومها الدارسني، بعض عند الداليل احلقل على الداليل اال صطلحم ويطلق 
 للغة اللفظية بالثروة انشغاله كان الذي ،TRIER ترير جونست اسم النظرية هذه عن احلديث عند ويربز"

 الكبري عمله بإجناز قام قدو احلقل، بفكرة اهتمامه يف سببا الزمن مبرور هلا حتدث اليت للتغريات وتتبعه األملانية،

                                                             

 .161ص ،1987 ،1ط القاهرة، العرب، عند اللغوي االكتمال نظرية حسنني، طاهر أمحد - 1

 .272،ص وتطبيقية نظرية دراسة الداللة علم حيدر، عوض فريد - 2
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 الثالث القرن بداية إىل البدايات من اللغوي احلقل تاريخ العقل دائرة يف األملانية للغة اللفظية الثروة(بعنوان
   )1(".لربج هايد يف 1931 عام منه األول اجلزء ونشر) عشر

 تربطها اليت العناصر من جمموعة حتته يندرج الذي املفهوم هو و احلقلي، املفهوم على النظرية ذهه تبىن" و
   )2( ".معينة قواعد وفق عناصره و الكون أشياء خالهلا من تصنف تصنيفية، قاعدة املفهوم ألن ما، عالقة
 األخرى تلو الواحدة منعزلة توجد ال املعاين أن ترى اليت املنطقية الفكرة على نظريةال أصحاب ويعتمد 

 يف تثبت فالكلمات بينها، جتمع جديدة عرى اكتشاف وإىل الكلمات مجع إىل دائماً مييل الذي الذهن "يف
  )3(".لغوية بعائلة دائماً الذهن

 اللغوية املادة من متكامل قطاع هو" Stephane Ullman أوملان استيفان يعرفه كما الداليل واحلقل
  )4(".اخلربة من معني جمال عن يعرب

 الكلمات من جمموعة "هو الداليل احلقل أن إىل يذهبون) الداللية لاحلقو نظرية (النظرية هذه فأصحاب
 املتصلة الكلمات جمموعة تفهم أن جيب كلمة معىن تفهم ولكي. جيمعها عام لفظ حتت وتوضع داللتها، ترتبط
 الداليل فاحلقل" )5(".املعجمي احلقل داخل يف األخرى بالكلمات عالقاا حمصلة هو الكلمة فمعىن دالليا، ا

 بينها مشتركا قامسا يعد عام معىن عن التعبري يف مجيعا وتشترك داللية عالقات تربطها اللغة مفردات من جمموعة
 النبات، على الدالة والكلمات الزراعية، اآلالت على الدالة والكلمات األلوان على الدالة الكلمات مثل مجيعا،

   )6(".دالليا ا املتصلة الكلمات أو
 إىل تسعى ال فهي ،)الداللة علم (املعاين علم يف حداثة األكثر هي الداللية احلقول حتليل منهجية تعترب و 
 هناك أن من بالتأكد تسمح أخرى بيئة عن الكشف إىل إمنا و فحسب، كلماتال ملدلول الداخلية البيئة حتديد
  .الكلمات من عدد مدلوالت بني داللية قرابة

 تبدو حبيث معين، أساس وعلى خاص، نظام يف وترتيبها املعاين تقسيم أو تصنيف هو إذا، الداليل فاحلقل
  .العلوم فوتصني الكائنات، تصنيف مثل البعض، بعضها بني واضحة الصلة

                                                             
 .173ص ، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية  ،فريد عوض حيدر - 1
2
 . وما بعدها83ص،  علم الداللة،  ينظر أمحد خمتار عمر- 
3

  .333ص، 1950، القاهرة، مكتبة األجنلو مصرية، القصاص حممدو، ترمجة عبد احلميد الدواخلي، اللغة، فندريس  جوزيف- 
 .79ص، علم الداللة، أمحد خمتار عمر: ينظر - 4
  .22ص، الداللية احلقول، ليون عن .79علم الداللة ص.  خمتار عمرأمحد: ينظر - 5
 .175ص، ، الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ،علمفريد عوض حيدر - 6
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 جتاوزت اليومية، احلياة لغة يف ظواهر عن تعبري فهو املعاين، تصنيف جبانب يرتبط الداليل احلقل كان وملا
 االستعارة بنية يف دور له فكان... والتفسري والفلسفة، واملنطق، البالغة، علم إىل اللغة علم اهتمام حدود أمهيته

  .الداليل التحليل يف املعتمدة واملفاهيم الداللية، السمات وفق داليلال والتحليل ،االستعارية والصور والتشبيه،
 على تشتمل اليت املعجمية الوحدات من جمموعة بأا الداللية احلقول تعريف ميكن سبق ما ضوء ويف 
    .واالختصاص اخلربة من معني جمال عن ويعرب احلقل حيدد عام مفهوم ضمن تندرج مفاهيم

 يساير منتظم بشكل ما، لغة مفردات بني تؤلف اليت العامة املفاهيم فكرة على ومتق الداللية فاحلقول
 ليونز جون يقول كما الكلمة معىن فإن وبذلك الكلمات، بني الداللية للصلة احملددة البشرية واخلربة املعرفة

John Lyons ":ا حمصلة هواحلقل أن ورأى ، )1(".املعجمي احلقل داخل األخرى بالكلمات عالقا 
 املناهج أكثر داللية حقول إىل املدلوالت تصنيف منهج صار وقد " ."اللغة ملفردات جزئية جمموعة "هو الداليل
 القرابة تؤكد أخرى بنية عن بكشفه الكلمات، ملدلول الداخلية البنية حتديد جتاوز ألنه الداللة، علم يف حداثة
  )2(".منها ما عدد مدلوالت بني الليةالد

 بني مشتركة مالمح لوجود بينها جتمع حقول يف الكلمات تنظيم أساس على الداللية احلقول نظرية تقوم
   )3 (.مادية غري جبوانب تتصل وأخرى باحملسوسات تتصل جماالت فهناك الواحد الداليل احلقل كلمات

  الكلمات بني وشائج هناك
2 

  :أنه مبادئها أهم من 
 .داليل حقل إىل)لمةك (معجمية وحدة كل تنتمي أن بد ال" .1
 .واحد داليل حقل من أكثر إىل واحدة معجمية وحدة انتماء يصح ال .2
 .الكلمة فيه ترد الذي السياق إغفال ميكن ال .3
 )4(".النحوي تركيبها عن مستقلة املفردات دراسة ميكن ال .4

                                                             
 .98 ص الداللة، علم خمتارعمر، دأمح ينظر - 1

 .35ص ،1980 ،19و18 عدد املعاصر، العريب الفكر ،األلسين الداللة علم إىل مدخل موريس، ناظر أبو ينظر - 2

 .143ص الكلمة، خليل، حلمي - 3

 .47 ،ص 2002 القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة الداللة، علم يف حممد، أسعد حممد - 4
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 ، معني داليل حقل إىل مفردة كل بضم اللغة، مفردات مجيع مشول حتاول املبادئ، ذه النظرية وهذه 
 نظرية أمهية أمهيتها إىل تضم بذلك وهي الكلمة دراسة عند اهتماماا، ضمن السياق أخذ على حترص أا كما

  )1 ( ...لمةللك النحوية بالداللة تم أا كما عرفناها أن سبق اليت السياق،

 عالقاا يف معناها تكتسب ولكنها مبفردها، هلا معىن وال مستقلة، وحدة تشكل ال الكلمات إن "أي
 إطار يف إليها الكلمات أقرب مع ببحثها إال يتحدد ال تلك أو الكلمة هذه معىن وأن األخرى، بالكلمات
 حيوان، إىل بالنسبة أو باإلضافة إال نعقله أن ميكن ال مطلقاً يعد الذي -مثالً -اإلنسان فلفظ  .واحدة جمموعة
   )2(".وهكذا بارد إىل بإضافته إال يفهم ال حار ولفظ امرأة، إىل بإضافته رجل ولفظ

 اللغة ملفردات دراستها وتقوم للغة الداليل املستوى بدراسة اهتمت اليت "النظريات، أهم من النظرية وهذه
 مفردات من جمموعة من يتكون الداليل احلقل إذ املعاين، تداعي على قدرة من البشري العقل اهللا أودع ملا طبقا
 خضوعها عند اللغة مفردات أشبه فما املفردات هذه فلكه يف تدور عام واحد ملعىن جمموعها يف ختضع اللغة

 يشترك نباتية، فصيلة إىل منها جمموعة كل تنتمي اليت النبات مبجموعات ــ النظرية هلذه طبقا للدراسة
   )3(".مشتركة مسات يف أفرادها

3 
 يف أختها حمل مفردة كل حتل أن ميكن مفردات مثة أن ويعين )Paradigmatic( االستبدال" )1

 من املفردات هذه تعد فقد ،)من متهيب (ولفظة) خائ (ولفظة) وجل (كلفظة الداللة أويف االستعمال،
 )4(".واخلوف اخلشية مفهوم حتت كلها ولكنها املترادفات،

 كما واحد باب من كوا يف بعض مع بعضها املفردات عالقة أن ويعين) Syntagmatic( التالؤم" )2
 )5(".األلوان باب يف احلال هو

 وذلك .واألولوية واألمهية القدم حبسب يكون الترتيب أن ويعين) Sequence( والترتيب التسلسل" )3
  )1(".بائي األلف الترتيب أو األوزان، أو املقاييس، أو ،األسبوع أيام حنو

                                                             
 .174 ص  وتطبيقية، نظرية دراسة الداللة علم حيدر، عوض فريد - 1
   .294 ص ،1985 سنة ،2ط ة،املصري األجنلو مكتبة اللغة، علم يف تراثية أصول الدين، حسام زكي كرمي ينظر - 2

 .174 ص وتطبيقية، نظرية راسةد الداللة علم حيدر، عوض فريد - 3

 .78ص ،السيد إبراهيم صربي. ت جديد، ارإط الداللة علم باملر، -4
 .80ص نفسه، املرجع - 5
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 أو الفهم من داللتها يقرب مبا الداللية احلقول مفردات بعض تقترن أي )Collocation( االقتران" )4
 أسنان(و )املنشار أسنان(و )املشط أسنان (لفظ من) أسنان (لفظ مييز باألسنان )يعض (فاقتران فعلها يشرح
 )2(".يصاحبها ما طريق عن إال الكلمة تعرف ال فإنه لذلك )املسامري
  :اآلتية األنواع ليشمل الداليل احلقل مفهوم بعضهم وسع وقد

 .املتضادة والكلمات املترادفة الكلمات" )1
 ).الصرفية (االشتقاقية األوزان )2
 .النحوية وتصنيفاا الكالم أجزاء )3
 تعمال،االس طريق عن تترابط اليت الكلمات جمموعات وتشمل) Syntagmatic( السنتجماتية احلقول )5
 )3(...)".شعر أشقر أذن، يسمع وصهيل، فرس ونباح، كلب(مثل النحوي، املوقع نفس يف أبدا تقع ال ولكنها
 والتضمني االشتمال أو التضاد أو الترادف عن خترج ال الواحد احلقل داخل العالقات" بأن ىنر هنا ومن 

  )4(".التنافر أو باجلزء الكل عالقة أو
 وكلمات أساسية كلمات هناكف متساو، وضع ذات الواحد احلقل داخل الكلمات ليست ولكن " 
 خمتلفة معايري العلماء وضع فقد لذلك احلقل، داخل يف اهلامة التقابالت يف تتحكم اليت هي واألساسية هامشية،
  :ومنها النوعني بني للتمييز
  .واحدة معجمية وحدة ذات تكون األساسية الكلمة •
 إال تطلق ال مثال فالشقرة األشياء، من ضيق أو حمدد بنوع استخدامها جمال يتقيد ال األساسية الكلمة •
 حمدد، وغري مقيد غري استعماهلا فيأيت احلمرة أما أساسية، كلمة تكون أن ميكن ال لذا والبشرة، للشعر وصفا
  .أساسية كلمة فهي لذا

 .اللغة ابن استعمال يف لغريها بالنسبة وبروز متيز ذات تكون األساسية الكلمة •
 .مثال وأخضر أزرق خبالف أجزائها معىن من مبعناها التنبؤ ميكن ال األساسية الكلمة •

                                                                                                                                                                                              
 .191 ص ،2002 ،1ط بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار واللسانيات، اللغة علم يف مباحث العبيدي، رشيد - 1

 .192 ص ،نفسه املرجع - 2

 القـاهرة،  الـشرق،  زهراء مكتبة الداللية، احلقول نظرية ضوء يف الفاخر كتاب من للعبارة واللغوية االجتماعية الداللة ، أمحد، سلمان عطية - 3
 .13ص ،1995

 .194 ،186ص ص للنشر، وائل دار املعاصرة، اللغويات يف مقدمة وآخرون، فارغ، شحدة - 4
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 من جمموعة تغطي اليت األساسية الكلمة ماعدا أخرى كلمة يف متضمنا األساسية الكلمة معىن يكون ال •
 الرئيسية الكلمة سوى أخرى كلمة تتضمنها ال اليت...كوب زجاجة، :األساسية الكلمة مثال املفردات،

 ).وعاء(
 .أساسية تكون أال األغلب من االقتراض احلديثة األجنبية الكلمات •
 )1( ".األساسية الكلمات معاملة التوزيع يف تعامل فيها املشكوك الكلمات •

  :التايل النحو على تأيت الكلمات معاين فإن وعليه
 .للمفردة األساسي املعىن وهو املعجمي احلريف املعىن" )1
 أن نقول فعندما هلا احلريف املعىن غري جديد معىن على لتدل الكلمة استعمال وهو للكلمة اازي املعىن )2
 .شجاع أنه نقصد فأننا أسد فالن

 .فيه ترد الذي بالسياق معناها ويتحدد) عني (كلمة مثل للكلمة املختلفة املعاين )3
 .واالشتمال والتضاد كالترادف فرداتامل بني العالقات )4
 على تشمل مثال مربع فكلمة غريها عن متيزها اليت معاين عدة هلا كلمة فكل للكلمة الداللية السمات )5
 .قائمة وزواياه متساوية، أضالع أربع له مستوٍ، سطح،: اآلتية السمات
 . االجتماعي املعىن )6
  )2(".الوجداين املعىن )7

  :اازي واملعىن األساسي املعىن
   :الداللية احلقول ضمن املدلوالت تصنيف

 مشتركة أسرية داللة كلماا جمموع تربط البشري، الفكر ألفها مفهومية حقول يف املدلوالت تصنف"
 - أزرق -أمحر: مثل ألفاظاً وتضم ،"لون "العام طلحاملص حتت تقع فهي العربية، اللغة يف األلوان كحقل
 عالقة باعتماد أو واملتوحشة األليفة احليوانات أو السكن، أو القرابة، حقل أو... أصفر -أبيض -أخضر

   .التدرج عالقة أو التنافر، بالصغري، الكبري بالكل، اجلزء التضاد، الترادف، االشتمال،

                                                             
 .بعدها وما 96 ص الداللة، علم عمر، خمتار أمحد ينظر -1
 .184 ،176 ص ص املعاصرة، اللغويات يف مقدمة ون،وآخر فارغ، شحدة -2
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 - ضعيف -متوسط -مقبول -حسن -جداً جيد -ممتاز: حنو ما امعةج يف تقديرات متثل اليت فالكلمات
 خالل من منها كل قيمة وحتدد دوا، أو مستواها يف أو فوقها باليت إال منها كل فهم ميكن ال جداً، ضعيف
 )1 (".إليها تنتمي اليت اموعة

 بكلمة ترتبط والثالثة) صهيل (بكلمة تقترن واألخرية ،)فرس (بكلمة دالليا ترتبط" مثال) حيوان(كلمة و
 وضع على قائم معجم وضع على يعني وهذا قاطبة، الكلمات بني وشائج هناك أن يتبني وهكذا ،)صوت(

   )2(".آنفا إليها املشار الفكرة على قائم معجم
 صالا عن والكشف معينا، حقال ختص اليت الكلمات كل مجع هو الداللية للحقول التحليل وهدف"
  )3(".لكلماتا هذه حتته تنضوي الذي العام باملعىن أو العام باملصطلح وصالا باألخرى، منها الواحدة
 املعىن يدعوه والبعض أساسا، له وضعت الذي املعجمي معناها هو أساسي معىن كلمة لكل " دام وما 
 باستعمال بااللتزام األساسي املعىن ويتحقق. أساسا الكلمة عليه تدل الذي املعىن وهو الداليل، عىنامل أو احلريف
 الداللية، لسماا وفقا كلمة كل استخدم وهنا. املاء الولد شرب :نقول فمثال الداللية، لسماا وفقا الكلمة
 يشرب ليس مما مفعوهلا ألن ازيا،جم هنا )شرب (استخدام يصبح. الثقافة الولد شرب: نقول عندما ولكن
  )4(."أساسا
 اازي معناه إىل) املعجمي(األساسي معناه من االستعمال خيرج الداللية السمات قوانني وخرق"

 طريق عن اازي معناها إىل األساسي معناها من لكلمةا إخراج :النحو هذا على يتحققان وااز واالستعارة
   )5(".العادية األفقي التتابع قوانني خرق

 اللغوية، سياقاا داخل بعينها داللية مبكنونات جادت اليت البىن ألهم األولية احلقول هذه تبدو وذا
 قبل من إليه اإلشارة سبقت كما الشعر لغة خصوصية إىل يرجع وهذا ككل، للقصيدة العام السياق وداخل

 جيري أن ااز بإمكان إنه: "جاكبسون رومان يقول الداللة، لتصعيد البالغية والصور وااز الرمز واستعمال

                                                             
 .79ص الداللة، علم عمر، خمتار أمحد ينظر - 1

 .2002 األردن عمان، ،1ط للنشر، وائل دار العربية، الكلمة داللة يف دراسة واملعىن، للفظا جدل عرار، أسعد مهدي - 2
 حمتار أمحد عن نقال theory of meaning p :14 ليونز، جون وينظر.175ص ، وتطبيقية نظرية دراسة الداللة علم حيدر، عوض فريد -2

 .79ص الداللة، علم عمر،
 .136ص ،2000 ،2ط األردن، الفالح، دار اللغة، علم إىل مدخل اخلويل، علي حممد - 4

 .137ص نفسه، املرجع -5
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   )1(".بذاته قائم الدالالت، من حبقل خيتص لفظ أو كلمة فكل للكلمة الداليل احلقل متسع عل وتغيريا تبديال
 إن:(هنري ألبري يقول هذا ويف .للمجاز خاضعة تكون عندما الكلمة يف أمهية األكثر الداللة إىل يتجه والذهن
 أي الصغرى، الدالالت وحدات،ال إحدى على يركز فهو للكلمة، الداليل احلقل جيوب إذ ااز يف العقل
  )2().املهمة
 هذه ووضع الداللية، سلطته إىل بنوعيه السياق خيضعها إذ للسياق، األخرية الكلمة تكون حيث 

 القصيدة، يف النابضة بدالالا تواجدها وملس عليها، الوقوف يسهل داللية حقول شكل على وبناها السياقات
 األداء، خالل من بعضها يتضح اليت الشاعر انفعاالت مع متماشية معاً، داللة من أكثر الواحدة لبنيةا حتمل وقد
   .السياق يف ويتوزع بعضها ينغمر بينما

  :ومتعلّقاا الطبيعة مظاهر على الدالة البىن/1
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
 مفرد الثالثي من فاعل اسم )2×كررم(هاوية مذكر ثالثي جامد مفرد اسم حجرا

 مؤنث
 مذكر مزيد مفرد مصدر اسم )3×مكرر(السراب مذكر ثالثي جامد مفرد اسم قصبا
 على دل (مؤنث مفرد اسم حفرة تكسري مجع جمموع اسم مياه

 )مكان
 مذكر ثالثي جامد مفرد اسم بئر

 حتت املاء مكان على دل(
 )األرض

  )6×مكرر(املاء
  ماء

  مذكر ثالثي مدجا مفرد اسم
 

 مذكر ثالثي جامد مجع  اسم )3×مكرر (الرمل مؤنث جامد مفرد اسم صخرة
 دل( مذكر زيدم مفرد اسم شتاء

 )زمن على
 مذكر ثالثي مفرد مصدر اسم املوج

 ثالثي جامد مفرد اسم نار جامد مفرد اسم )3×مكرر(قمر
  )3×مكرر(الليل
 ليل

 على دل( جامد مفرد اسم
 )زمن

  البحرية
  
 رياتحب

 على دل(جامد مفرد اسم
  )مكان
 مؤنث مجع جمموع مصغر اسم
 سامل

  )4×مكرر(حبرا
 البحر

  األرض مذكر ثالثي جامد مفرد اسم
 )2×مكرر(أرض

   مؤنث ثالثي جامد مفرد اسم
 

                                                             
 .186 ص ،1991 ،1ط بريوت، الدولية، عويدات منشورات العربية، البالغة يف اإلبالغية محدان، وأب مسري - 1
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 غري من مذكر مفرد مصدر ظالم
 الثالثي

 مذكر ثالثي جامد مفرد اسم احلقل
 )مكان على دل(

 مذكر الثيث مفرد مصدر اسم النبع
 )املاء نبوع مكان على دل(

 مذكر ثالثي جامد مفرد اسم فجر
 )زمن على دل(

 جمموع الثالثي من فاعل اسم عواصف
 تكسري مجع

  الضوء
 ضوء

 مذكر ثالثي مفرد اسم

 على دل( ثالثي مفرد اسم الضحى )رعد اسم(إىل منسوب اسم رعدية
 )زمن

  )2×مكرر(السماء
 السماوي

  مذكر مزيد مفرد اسم
 )مساء اسم إىل( منسوب اسم

  )3×مكرر (الريح
   الرياح

 

  مجع اسم
 تكسري مجع جمموع اسم

 دل(مذكر جامد مفرد اسم ربيعا مذكر ثالثي جامد مفرد اسم الربق
 )زمن على

 من مؤنث مفرد فاعل اسم الصاعقة
 الثالثي

 دل(مذكر جامد مفرد اسم خريفا
 )زمن على

  )3×مكرر(اهلواء
 

  مذكر مدجا مزيد مفرد اسم
 

  التل
 

  مذكر ثالثي جامد مفرد اسم
 

 مذكر مزيد مفرد مصدر اسم سحاب مؤنث ثالثي مفرد اسم قمة
  )2×مكرر(جبل
 اجلبل

 جامد ثالثي مفرد اسم
 )مكان ىعل دل(مذكر

   غيم
 

 مذكر مجعي جنس اسم

 على دل(مثىن جامد ثالثي اسم يومني
 )زمن

 على دل(جامد مزيد مفرد اسم صباحا
 )زمن

 دل(جامد ثالثي مفرد اسم ةليل
 )زمن على

 تكسري مجع جمموع اسم ليايل

هب  
 

 على دل(جامد مزيد مفرد اسم ار  أمر مضعف ثالثي فعل
 )زمن

   أمر معتل ثالثي فعل ذب

  :متعلقاته و احليوان على الدالة البىن/2
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
 جامد ثالثي مفرد اسم الظيب

 مذكر
 تكسري مجع جمموع اسم األيائل

 جامد ثالثي مفرد اسم قطيت
 مؤنث

 من مذكر مفرد فاعل اسم مفترس
 الثالثي غري

 مؤنث مفرد مفعول اسم فريسة جامد رباعي مفرد اسم أرنيب
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 الثالثي من مذكر
 جامد ثالثي مفرد اسم كلبتنا

 مؤنث
 مضارع مزيد ثالثي فعل يصطاد

 مضارع ثالثي فعل أنبح تكسري مجع جمموع اسم الذئاب
   مضارع معتل ثالثي فعل أعوي

  
  
  
  
  
  :متعلقاا و الطيور على الدالة البىن/3

 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  ريش مؤنث جامد مزيد مفرد اسم القربة

 ريشي
 جامد مجعي جنس اسم

  احلمام
 محام

 مذكر مدجا ثالثي مفرد اسم النسر جامد مجعي جنس اسم

 جامد رباعي مفرد اسم هدهدا  مجعي جنس اسم بيض
 مذكر

 جامد رباعي مفرد اسم الغراب تكسري مجع جمموع اسم فراخ
 مذكر

 جامد رباعي مفرد اسم نورس
 مذكر

 تكسري مجع جمموع اسم العنادل

 جامد سداسي مفرد اسم )2×مكرر(سنونوة
 مؤنث

 مضارع معتل ثالثي فعل يطري

 مضعف مزيد الثيث فعل أحلق  
 مضارع

  :احلشرات على الدالة البىن/4
 نوعها الصرفية البنية
 مؤنث جامد ثالثي مفرد اسم حنلة
  مجعي جنس اسم النمل
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  :النبات على الدالة البىن/5
 نوعها  البنية نوعها الصرفية البنية

  الشجرة
  الشجرات
 أشجار

  مؤنث ثالثي  مفرد اسم
 مؤنث مجع جمموع اسم
  سامل
 تكسري مجع جمموع ماس

  بذرة
 بذور

  مؤنث ثالثي مفرد اسم
 تكسري مجع جمموع اسم

 جامد رباعي مفرد اسم الدالية
 مؤنث

 اسم إىل منسوب اسم الزراعي
 زراعة

 مؤنث مخاسي مفرد اسم زيتونة
 جامد

  مجعي جنس  اسم الشوك

   أمر ثالثي فعل ازرعيين
  
  
  

  
  :الزهور على الدالة البىن/6
  
  
  
  

  

  
  :واحلبوب الفواكه على الدالة البىن/7  

 الصرفية البنية نوعها الصرفية ةالبني نوعها
 مخاسي  اسم بابونج جامد سداسي مفرد اسم

 جامد
  األقحوان

 مجع جمموع اسم زهور تكسري مجع جمموع اسم
 تكسري

 الزنابق

 جنس اسم  
   مجعي
 مؤنث مفرد اسم
 جامد

   الورد
 وردة

 نوعها الصرفية يةالبن نوعها الصرفية البنية
 مؤنث مخاسي مفرد اسم تفاحة

 جامد
 ثالثي مفرد اسم األرزة

 جامد مؤنث
 مؤنث مفرد اسم ليمونة  مجعي جنس اسم عنب
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  :ومتعلقاته اإلنسان جسم على الدالة البىن/8

 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
 جامد ثالثي ردمف اسم قليب  مذكر جامد ثالثي مفرد اسم وجها

 مذكر
 منسوب اسم اجلسدي تكسري مجع جمموع اسم شرايني
 جامد ثالثي مفرد اسم شكل تكسري مجع جمموع اسم مالمح

 مذكر
 مذكر جامد ثالثي اسم قدميه سامل مؤنث مجع جمموع اسم الصفات

 مثىن
 جامد ثالثي مفرد اسم خصره مجع اسم دم

 مذكر
 تكسري مجع جمموع اسم خطاه مؤنث جامد ثالثي مفرد اسم شامة

 جامد ثالثي مفرد اسم صوته مذكر جامد ثالثي مفرد اسم جسمي
 مذكر

  يدي
 يد

  مثىن جامد ثنائي اسم
 ثنائي مفرد اسم

  جامد مفرد اسم توأم

 جامد ثالثي مفرد اسم ظلي تكسري مجع جمموع اسم أثداء
 مذكر

 جامد ثالثي مفرد اسم صورته مذكر جامد ثالثي مفرد اسم نفَس
 مؤنث

  :اإلنساين واتمع القرابة عالقة على الدالة البىن/9

 جامد

 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  )2×مكرر (األم
 أمي

  األب جامد مؤنث مفرد ثنائي اسم
 )2×مكرر (أيب

 جامد مذكر مفرد ثنائي اسم

 )بشر اسم إىل(منسوب اسم البشري الثالثي من مفرد فاعل اسم الوالدة
 )آدم اسم إىل(منسوب اسم آدمي جامد مؤنث ثالثي مفرد اسم اجلدة
  الولد
 )2×مكرر(ولد

 تكسري مجع جمموعة مشبهة صفة أصدقائي مذكر ثالثي مفرد اسم

 مفرد اسم جار تكسري مجع جمموع اسم إخويت
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 جامد ثالثي مفرد اسم أخيت  
 مؤنث

 مذكر ثالثي مفرد اسم ذكرا

  الفتاة
 فتاة

 )أنثى اسم إىل (منسوب اسم األنثوية مؤنث جامد ثيثال مفرد اسم

   مفرد فاعل اسم عائلة

Université Sétif2



  "العب النرد"الصرفي لقصيدة المعجم ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــرابعالالفصل 
 

193 

  
  :اإلنسان أمساء على الدالة البىن/10

 الصرفية البنية نوعها
 الوليد مذكر مفرد علم اسم
 نرسيس مذكر مفرد علم اسم

  : املستعملة والوسائل اآلالت على الدالة البىن/11
 نوعها الصرفية ةالبني نوعها الصرفية البنية
 سامل مؤنث مجع جمموع اسم خشبات مذكر جامد ثالثي مفرد اسم )3×مكرر(نرد
 مؤنث جامد ثالثي مفرد اسم )معرب(الكنبة مذكر جامد ثالثي مفرد اسم نايا

 جامد مخاسي مفرد اسم فنجان
 مذكر

 مفرد آلة اسم )2×مكرر(مرآة

 مذكر جامد ثيثال مفرد اسم باب مذكر جامد ثالثي مفرد اسم نعش
 مذكر جامد مخاسي مفرد اسم )معرب(إبريق مذكر جامد ثالثي مفرد اسم بوابة
  مئذنة
 الباص

  مفرد آلة اسم
 على دلّ) دخيل (مفرد اسم

 نقل وسيلة

 السياج
 )2×مكرر( الطائرة

 مذكر رباعي مفرد اسم
 وسيلة على دلّ مفرد آلة اسم 

 نقل
 جامد مخاسي مفرد اسم قنديل

 مذكر
 مذكر جامد رباعي مفرد اسم رجدا

 مذكر جامد رباعي مفرد اسم زجاج مذكر جامد رباعي مفرد اسم السلم
 مذكر جامد ثالثي مفرد اسم )2×مكرر (ذهب مؤنث الثيث مفرد اسم رقعة

 مذكر جامد ثالثي مفرد اسم خزف مذكر جامد ثالثي مفرد اسم قدحي
 مذكر جامد ثيثال مفرد اسم كلس تكسري مجع جمموع اسم أوتار
 مذكر جامد ثالثي مفرد اسم حرب تكسري مجع جمموع اسم آالم
 ثالثي )معرب(مفرد اسم ختت

 مذكر جامد
 ماضي ثالثي فعل ثقبته

 جامد سداسي مفرد اسم البندقية
 مؤنث

 ماضي ثالثي فعل صقلته

  :عمل أو حرفة على الدالة البىن/12
 وعهان الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية

 مجع جمموع الثالثي من فاعل اسم راهبات
 تكسري

  جنود
 اجلند

  تكسري مجع جمموع اسم
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 الثالثي من مفرد فاعل اسم بريد ساعي الثالثي من مفرد فاعل اسم قابلة
 الثالثي من مفرد فاعل اسم خادم الثالثي من مفرد فاعل اسم العب
 تكسري مجع جمموع فاعل سما باعة )حرفة إىل منسوب(مفردة مبالغة صيغة حداد
 تكسري مجع جمموع مشبهة صفة سادة )حرفة إىل منسوب(مفردة مبالغة صيغة جنّار

 تكسري مجع جمموع مبالغة صيغة صناع مفرد فاعل اسم )2×مكرر(مؤلّف
  فاعل اسم من

 تكسري مجع جمموع فاعل اسم رواة مفرد فاعل اسم معلّم
 مفرد فاعل اسم رشاع مذكرة مفردة مبالغة صيغة خبري

  مفردة مشبهة صفة الطبيب مذكر مفرد فاعل اسم حارسا
 مفرد فاعل اسم معلّم مجع اسم اجليش

   )عسكر اسم إىل(منسوب اسم العسكري
  :املرض على الدالة البىن/13

 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  مرض
 أمراض

  مذكر ثالثي مفرد اسم
 تكسري مجع جمموع اسم

  علي يغمى
 عليه مغمى

  مضارع للمجهول مبين مزيد ثالثي فعل
 مفرد مفعول اسم

 مذكر ثالثي مفرد مصدر خلال مذكر ثالثي مفرد مصدر ضغط
 مذكر ثالثي مفرد مصدر األمل مذكر مزيد مفرد مصدر الشفاء

  للمجهول مبين مزيد ثالثي فعل أدمى جامد مفرد اسم اإلنفلونزا
 

 مضارع معتل ثالثي فعل أهذي مؤنث زيدم مفرد مصدر غيبوبة
 مضارع رباعي فعل أهلوس مفرد مفعول اسم مصابا
 مذكر ثالثي مفرد مصدر )2×مكرر(نزفا مضارع مضعف ثالثي فعل يشلّ
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  :املكان على الدالة البىن/14
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  املكان
 األمكنة

  مفرد مكان اسم
 تكسري مجع وعجمم مكان اسم

  متحف
 اللوفر متحف

  مكان اسم
 علم اسم

 مفرد مكان اسم مصب تكسري مجع جمموع اسم  القرى
  مفرد اسم جغرافيا

 
 مفرد مكان اسم منحدر

 علم اسم بلد مكان اسم مملكة
 تكسري مجع جمموع اسم املسارح مولد مفرد اسم الكنيسة
 تكسري مجع جمموع اسم املدن مفر مكان اسم املسجد
 علم اسم الشام مفرد اسم اجلنوب
 علم اسم القاهرة مفرد اسم بالدي
 مفرد اسم حديقة مفرد اسم السينما
 مفرد اسم الساحة تكسري مجع جمموع مكان اسم مواضع
 مفرد اسم صومعة مفرد اسم الدار

 تكسري مجع جمموع اسم البيد )جبل (علم اسم األوملب
 تكسري مجع جمموع اسم رىب مفرد اسم طريقي
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  .)1 ()املبهمة واألمساء الظروف (واالجتاه املكان على دالة أخرى بىن/15

 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  جانب
 اجلانبني

  مفرد فاعل اسم
 مثىن اسم

  أعلى
 العالية

  فضيلت اسم
 )فاعل اسم عن منقلبة(مفردة مشبهة صفة

 مكان ظرف )4×مكرر(فوق مثىن اسم اجلهتني
  مشالية
 مشألت

  )مشال اسم إىل(منسوب اسم
 ماضي رباعي فعل

  )3×مكرر(هنا
 )4×مكرر(هناك

  القريب للمكان إشارة اسم
 البعيد للمكان إشارة اسم

 مكان ظرف وراء ماضي مزيد ثالثي فعل  شرقت
 مكان ظرف خلف ماضي مزيد ثالثي فعل غربت
 )السياق (املكان ظرف مبعىن يف مفردة مشبهة صفة بعيدا
 )السياق (،)االجتاه (مكان ظرف مبعىن إىل مفردة مشبهة صفة قصيا
 مكان ظرف عند مكان ظرف بني

  ):املبهمة واألمساء الظروف(الزمان على دالة أخرى بىن/ 16
 نوعها البنية نوعها البنية
  )4×مكرر (حينا
 حني

  قبل زمان ظرف
 قبيل

  زمان ظرف
 مصغر زمان ظرف

  الساعة
 ساعة

  )2×مكرر(الغد زمان اسم
 غدنا

 زمان اسم

 زمان اسم وقت زمان ظرف حيث
 زمان اسم صباحا زمان ظرف منذ
 زمان اسم موعد زمان اسم زمن
 )السياق(زمان اسم مدخل زمان اسم )2×مكرر(اآلن
 زمان ظرف )3×مكرر(إذا ردمف زمان اسم مرة
 زمان ظرف إذْ تكسري مجع جمموع زمان اسم مرارا
 زمان اسم )2×مكرر(كم تكسري مجع جمموع زمان اسم  دقائق
 زمان اسم مىت زمان اسم فجأة

  
                                                             

 سماال وبني الذوات على الدال وهو املعين سماال بني فرق حيث ،120 ،97 ،96 ص ص ،ومبناها معناها العربية اللغة ،حسان متام :ينظر - 1
 املبهم سمواال... التمييز أو اإلضافة أو الوصف من ،ضميمة إىل تعيينه يف فيحتاج ،عينم غري مسمى على ويدل ،ذات على يدل ال الذي املبهم
 اجلهات فتكون ،الوظيفي املعىن تعدد قبيل من الظروف استعمال وتستعمل ،امسيتها عن فتنتقل ،فيها يتوسع قد ،واألوقات اجلهات على الدال

 ألن) الظرف قسم (من ظروفا جيعلها وال امسيتها عن خيرجها ال هذا ولكن ،الوظيفة حيث من الزمان كظروف األوقات وتكون املكان كظروف
 .الوظيفي املعىن تعدد أنواع من يأيت مبا شبيه الظرفية إىل االمسية من معناها حتول
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  :واملقدسات اإلهلية الذات على الدالة البىن/17
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
 مفرد مصدر سالمي اجلاللة لفظ مفرد اسم )3×مكرر (اهللا

 )الناصرة اسم إىل (منسوب اسم الناصري مفعل وزن على مفرد مكان اسم  املسجد
   النيب
 نبيا

  )2×مكرر(شهيد مذكر ثالثي مفرد اسم
 

  مشهود عن منقلب مفرد مفعول اسم
 

 الثالثي غري من مفرد مفعول اسم مقدسة )مفعل (وللمكان آلة اسم مئذنة
 جامد رباعي مفرد مكان اسم صومعة

 مؤنث
 تكسري مجع جمموع اسم فراديس

 )علو مصدر إىل(منسوب اسم علوية مؤنث رباعي مولد مفرد اسم الكنيسة
 )مساء اسم إىل(منسوب اسم السماوي تكسري مجع جمموع اسم تراتيل
 )صوف اسم إىل(منسوب اسم صوفية ماضي مضعف معتل ثالثي فعل صلّى
 مفردة مبالغة صيغة الصليب مضارع مضعف ثالثي فعل أعمد

 مذكر ثالثي مفرد مصدر اسم )4×مكرر(الوحي  مفرد مصدر األلوهة
 مجع جمموع الثالثي من فاعل اسم الراهبات تكسري مجع جمموع اسم آهلة

 سامل مؤنث
  :اللون على الدالة البىن/18
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
 اسم عن منقلبة(مفردة مشبهة صفة باشاح

  الثاليت من)فاعل
مضارع مزيد ثالثي فعل أخضر 

 اسم عن منقلبة(مفردة مشبهة صفة غامقا
  الثالثي من)فاعل

 وزن على مفردة مشبهة صفة أسود
 أفعل

  مذكر جامد ثالثي مفرد اسم اللّون أفعل وزن على مفردة مشبهة صفة األزرق
 

رماد اسم إىل(منسوب اسم )2×مكرر(رمادية مضارع مزيد يثالث فعل أصفر( 
4×مكرر(خضراء مضارع مزيد ثالثي فعل أزرق(  

 )2×مكرر(أخضر
 وزن على مفردة مشبهة صفة
  فعالء
 وزن على مفردة مشبهة صفة
 أفعل
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  :العدد على الدالة البىن/19
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  الثالث
 الثالثة

 )أحاد اسم إىل (منسوب اسم األحادي مفرد اسم

  واحدة
 واحد

  مؤنث مفرد اسم
 

 )اثنان اسم إىل (منسوب اسم ثنائية

  وحيد
 وحيدين

  مفردة مشبهة صفة
  سامل مذكّر مجع جمموعة مشبهة صفة

  مرارا
 مرة

  تكسري مجع جمموع اسم
 مفرد اسم

 مركّب مفرد اسم عشر مخسة ثىنم اسم اثنني
 مفرد اسم عشر تكسري مجع جمموع اسم ألوفا
 مفرد اسم أوالً مفرد اسم ثانية
 مفرد اسم خامساً مفرد اسم ثانياً
 مفرد اسم سادساً مفرد اسم ثالثاً
   مفرد اسم رابعاً
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  :اليومية والنشاطات اجلسمية احلركة على الدالة البىن/20
 نوعها الصرفية البنية نوعها  الصرفية البنية
  انقطع

 قطعين
  ماضي مزيد ثالثي فعل
 مضارع مزيد ثالثي فعل

يشد  
 يشدون

 مضارع مضعف ثالثي فعل

 أمر مزيد ثالثي فعل احتضنيين ماضي ثالثي فعل سألتين
 مضارع رباعي فعل تبعثرين مضارع مضعف ثالثي فعل أدرب
 مضارع مضعف ثالثي فعل أتعثّر مضارع ثالثي فعل يسع
 مضارع مضعف ثالثي فعل يدق ارعمض مزيد ثالثي فعل التقت
 مضارع ثالثي فعل حيمل مضارع ثالثي فعل تظهر
 مضارع مزيد ثالثي فعل )2×مكرر(ينادي مضارع مزيد ثالثي فعل تتبطن
 مضارع ثالثي فعل يرفع مضارع ثالثي فعل أدخل
  يقرأ
  أقرأ

   القراءة
 اقرأ

  مضارع ثالثي فعل
  

  الثالثي من مفرد مصدر
 رأم ثالثي فعل

  يكتب
  كتبنا
  الكتابة
  أكتب

 

  مضارع ثالثي فعل
  ماضي ثالثي فعل

  الثالثي من مفرد مصدر
 أمر ثالثي فعل

  أطال
  يطول
 أطيل

  ماضي مزيد معتل ثالثي فعل
  مضارع معتل ثالثي فعل
 ماضي مزيد معتل ثالثي فعل

  أحيا
   حتيا
 احلي

  مضارع معتل ثالثي فعل
  

  مفردة مشبهة صفة
 مضارع ثالثي فعل تسقط ماضي مضعف ثالثي فعل حطّم
 ماضي مضعف ثالثي فعل تأخرت ماضي مزيد ثالثي فعل واصل
 ماضي ثالثي فعل أصبح مضارع ثالثي فعل جيمع
 مضارع مزيد ثالثي فعل أُسرِف مضارع معتل ثالثي فعل تبدو
 مضارع ثالثي فعل أفقد ماضي مزيد ثالثي فعل عاش
 مضارع معتل ثالثي فعل امأن مضارع مزيد ثالثي فعل تتموج
 مضارع مزيد ثالثي فعل أصغي أمر ثالثي فعل لتزرعيين
ف ثالثي فعل غضمضارع مزيد ثالثي فعل حنتفل ماضي مضع 
  السري
 أسري

  الثالثي من مفرد مصدر
 مضارع معتل ثالثي فعل

  تسمعه
 

 مضارع ثالثي فعل

 رعمضا مزيد ثالثي فعل نتعشى مضارع مزيد ثالثي فعل أبطئ
 مضارع معتل ثالثي فعل يأيت مضارع مزيد ثالثي فعل أسرع
  مضارع مضعف ثالثي فعل جتف مضارع ثالثي فعل يذهب
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 ماضي معتل ثالثي فعل بكت ماضي مضعف معتل ثالثي فعل صلّى
 ماضي معتل ثالثي فعل هوى مضارع ثالثي فعل أخطئ
 الثالثي غري من فاعل اسم حمتفلني أمر مزيد ثالثي فعل )2×مكرر(انتظريين

 سامل مذكّر مجع جمموع
   قال
   قالت
  قالوا
  قلت

  أقول 
  تقول

 يقوالن

  ماضي معتل ثالثي فعل
  
  
  

 مضارع ثالثي فعل

  ) ×مكرر(املشي
  متشى

  
  مشيت
  مشى
 أمشي

  مفرد مصدر
 مزيد مضعف ثالثي فعل

  ماضي
  
   ماضي معتل ثالثي فعل 
  

  مضارع ثالثي فعل
 

 مبين مزيد ثالثي فعل أدمى ارعمض معتل ثالثي فعل أعلو
 مضارع للمجهول

 ماضي مزيد ثالثي فعل اختفت مضارع معتل ثالثي فعل تكفي
 ماضي مضعف ثالثي فعل علّمتين مضارع معتل ثالثي فعل أرى
 ماضي مزيد ثالثي فعل أوقدت ماضي معتل ثالثي فعل رأى
 مضارع معتل ثالثي فعل أجد مضارع مزيد ثالثي فعل تنتبه

 مضارع مضعف ثالثي فعل أعمد ماضي رباعي فعل مشألت
 مضارع ثالثي فعل يهوي ماضي مضعف ثالثي فعل شرقت
 مضارع مزيد ثالثي فعل تتنقّل ماضي ثالثي فعل غربت
 مضارع مضعف ثالثي فعل يعدل مضارع مضعف ثالثي فعل أحلّق
 مضارع مضعف ثالثي فعل يرتّل مضارع ثالثي فعل أشهد
 مضارع رباعي فعل أهرول ماضي معتل ثالثي فعل جنوت
 مفرد الثالثي غري من فاعل اسم )3×مكرر(املسافر

 مذكر
  أركض
 تركض

 مضارع مزيد ثالثي فعل

 مضارع مضعف ثالثي فعل أئن مضارع مضعف ثالثي فعل يتدلّى
 مضارع مضعف ثالثي فعل أجن مضارع مضعف ثالثي فعل أضلّ
 مضارع ثالثي فعل أهبط مضارع ثالثي فعل أسقط
 مضارع رباعي فعل حتملق مضارع ثالثي فعل أشرب
صرخت  

 أصرخ
  ماضي ثالثي فعل
  مضارع ثالثي فعل

  علي يغمى
  

 عليه مغمى

 مبين مزيد ثالثي فعل
  مضارع للمجهول

 مفرد مفعول اسم
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 مضارع رباعي فعل أولول مضارع ثالثي فعل أصعد
 مضارع معتل ثالثي فعل أهوي مضارع ثالثي فعل أنزل

 مضارع مزيد ثالثي فعل أجهش مضارع ثالثي فعل أسغب
 مضارع ثالثي فعل أعطش مضارع ثالثي فعل أتعب
 مضارع ثالثي فعل أمسع مضارع ثالثي فعل أسقط
 مضارع مزيد ثالثي فعل أبصر مضارع ثالثي فعل أض
 مضارع ثالثي فعل أمهس مضارع معتل ثالثي فعل أهذي
 مضارع ثالثي فعل أصرخ مضارع رباعي فعل سأهلو

 ماضي ثالثي فعل تزوج سامل مؤنث مجع جمموع مصدر  حركات
 مذكر الثالثي من مفرد مصدر هروبا مؤنث  الثالثي من مفرد مصدر زفة

 مؤنث الثالثي من مفرد مصدر املهارة مذكر الثالثي من مفرد مصدر الغناء
 مذكر الثالثي من مفرد مصدر وقويف رمذك الثالثي من مفرد مصدر النظر

 الثالثي غري من مفعول اسم املتخمون
 سامل مذكر مجع جمموع

 جمموع الثالثي من فاعل اسم  اجلائعون
 سامل مذكر مجع

 مفرد مصدر الثمالة مضارع رباعي فعل حتملق
  النشيد

 املنشدون
  الثالثي غري من مفرد مصدر
 الثالثي غري منفاعل اسم

 سامل ذكرم مجع جمموع

   الساهرة
 الساهرات

 عن منقلبة مفردة مشبهة صفة
 مؤنث مجع جمموع فاعل اسم
 سامل

 وزن على مفردة مبالغة صيغة نؤوم
 فعول

 الثالثي من مفرد مصدر اسم  اللحن
 مذكر

 الثالثي غري من مفرد مصدر دفاعا مفردة مشبهة صفة حراّ
 مذكر

 الوسط معتل ثالثي فعل يفيض نثمؤ الثالثي من مفرد مصدر )5×مكرر (احلياة
   مضارع ثالثي فعل ختبز
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  :الفكرية واخلصائص املعنوية، األمور على الدالة البىن/21
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  اسم

  سميت
 )4×مكرر (نسميه 

  مفرد مصدر اسم 
 مبين ماضي معتل مضعف ثالثي فعل

  للمجهول
 عمضار معتل ثالثي فعل 

  صدقنا
  صدق

 الصادقة

  ماضي مزيد ثالثي فعل
  الثالثي من مفرد مصدر
 عن منقلبة مفردة مشبهة صفة
 فاعل اسم

 تكسري مجع جمموع مصدر أحوال تكسري مجع جمموع مصدر آمال
 الثالثي غري من مفرد مصدر إيقاع  مؤنث الثالثي غري من مفرد مصدر خماطبة

  مذكر
 مؤنث ثيالثال من مفرد مصدر اسم قصة

 املرة على دل
 الثالثي من مفرد مصدر اسم الرواية

 املرة على دل مؤنث
 مذكر الثالثي من مفرد مصدر املزاح مذكر الثالثي  من مفرد مصدر كسال
 مذكر الثالثي من مفرد اسم جن ذكرم الثالثي من مفرد مصدر احلديث
  مذكر مفرد مصدر الصدى مذكر الثالثي من مفرد مصدر ملال
 مذكر الثالثي من مفرد مصدر هروبا مذكر الثالثي من مفرد مصدر فشال

 مذكر الثالثي من مفرد مصدر هدف مذكر الثالثي من مفرد مصدر الصحو
 مذكر الثالثي  من مفرد مصدر )2×مكرر(أمال مذكر الثالثي غري من مفرد مصدر تعديلها
 تكسري مجع جمموع مصدر األحاسيس مذكر الثالثي غري من مفرد مصدر دفاعا

 مفرد مصدر اسم )2×كرر(حسا سامل مؤنث مجع جمموع مفعول اسم مفردايت
 الثالثي من مفرد مصدر حدس الثالثي من مفرد ميمي مصدر معىن
 الثالثي غري من مفرد مصدر النبوءة مذكر جامد ثالثي مفرد اسم نفسي
 الثيالث غري من مفرد مصدر حلم مذكر جامد ثالثي مفرد اسم أناي
 مفرد مصدر )13×مكرر(مصادفة مذكر الثالثي من مفرد مصدر حنيين
 مضارع مزيد ثالثي فعل )×مكرر(أستطيع مذكر الثالثي من مفرد مصدر اسم  )17×مكرر(حظ
  خاطر
 خاطرة

  مذكر الثالثي من مفرد فاعل اسم
 مؤنث الثالثي من مفرد فاعل اسم

  ممكن
 )16×مكرر(ميكن

 ثيالثال من مفرد فاعل اسم
  مذكر
 مضارع مزيد ثالثي فعل

 مذكر ثالثي مفرد مصدر اسم  سره سامل مؤنث مجع جمموع مصدر اسم  الكلمات
  ذكريايت
 الذاكرة

   سامل مؤنث مجع جمموع مصدر
 الثالثي من مفرد فاعل اسم

 الثالثي من مفرد مصدر اسم التجربة
 مؤنث

 )حقيقة اسم ىلإ(منسوب اسم حقيقية سامل مؤنث مجع جمموع مصدر رغبايت
 )خيال اسم إىل(منسوب اسم خيالية ) حس اسم إىل(منسوب اسم حسية
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  كذبتنا
  

 كذّبنا

 ودل مؤنث الثالثي من مفرد مصدر
  الواحدة على
  مضعف ثالثي فعل

  موهبيت
 املوهبة 

 الثالثي من مفرد ميمي مصدر

 زمن إىل منسوب اسم(منسوب اسم جاهلية
  صناعي مصدر)اجلاهلية

 

  أساطري
 أسطورة

  تكسري مجع جمموع اسم
 مؤنث سداسي  مفرد اسم

 مذكر الثالثي من مفرد مصدر تسامح مؤنث الثالثي من مفرد فاعل اسم العاشقة
 مذكر الثالثي من مفرد مصدر اليأس مؤنث الثالثي من مفرد مصدر عزلة
 تكسري مجع جمموع مصدر اسم النصوص مذكر الثالثي من مفرد مصدر الشعر

 مذكر الثالثي من مفرد مصدر السؤال مؤنث الثالثي من مصدر اسم القصيدة
 مذكر ثالثي مفرد اسم حرفا )واقع اسم إىل(منسوب اسم الواقعي

 مفرد صناعي رمصد  األجبدية مذكر الثالثي من مفرد مصدر جمد
 مضارع مزيد ثالثي فعل فعل جتتهد مذكر الثالثي من مفرد مصدر النرب

 مفردة مشبهة صفة مجيال ردةمف مشبهة صفة صعب
 مذكر الثالثي من مفرد مصدر )2×مكرر(الفكاك ماضي مضعف ثالثي فعل ورطوه
  ظن
ظن 

  مذكر الثالثي من مفرد مصدر
 ماضي مضعف ثالثي فعل

) غناء اسم إىل(منسوب اسم غنائية
 صناعي مصدر

 مؤنث الثالثي من مفرد مصدر خشية مذكر الثالثي غري من مفرد مصدر تأمله
 مفرد مفعول اسم مشاع مذكر الثالثي من مفرد مصدر وسعه

 ماضي مزيد ثالثي فعل حاولت مؤنث الثالثي من مفرد فاعل اسم الذاكرة
  سعيد
 سعداء

  مفردة مشبهة صفة
 تكسري مجع جمموعة مشبهة صفة 

  )×مكرر(خفت
 خوف

  ماضي معتل ثالثي فعل
 مفرد مصدر

7×مكرر (احلب(  
أحب  

 2×رمكر(حنب(  
  أحبت
احملب  
 احلبيب

  مفرد مصدر
  مضارع ثالثي فعل

  
  

  ماضي ثالثي فعل
  مفرد فاعل اسم
 اسم عن منقلبة مفردة مبالغة صيغة
 مفعول

  الصادقة
  
  

  صدق
 صدقنا

 عن منقلبة مفردة مشبهة صفة
  فاعل اسم

  
  مفرد مصدر
   ماضي مضعف ثالثي فعل
 

  نسيت
  تنسى
 ناسيا

  ماضي ثالثي فعل
  رعمضا ثالثي فعل
 مفرد فاعل اسم

  مذكر الثالثي من مفرد مصدر خجال
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  :احلياة على الدالة البىن/22
 نوعها الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية
  )5×مكرر(احلياة
 )3×مكرر(احلي

  مؤنث الثالثي من مفرد مصدر
 مفردة مشبهة صفة

  أحيا
 حتيا

 مضارع معتل ثالثي فعل

ف ثالثي فعل تشعمضارع معتل ثالثي فعل ميوت ال مضارع مضع 
لدتو  
لدتو  
 تولد

  للمجهول مبين ماضي ثالثي فعل
  

 للمجهول مبين مضارع ثالثي فعل

  )18×مكرر(كان
  )3×مكرر (كانت
  )8×مكرر (كنت
 سأكون، أكون،

 يكون،) 9×مكرر(
 يكن مل
  )4×مكرر(

 تكون

  ماضي معتل ثالثي فعل
  
  

 مضارع معتل ثالثي فعل

  ماضي معتل ثالثي فعل عاش مذكر الثالثي غري من مفرد مصدر انبالج
  جنوت تكسري مجع جمموع اسم فراخ

 النجاة
  ماضي معتل ثالثي فعل

 مؤنث الثالثي من مفرد مصدر
   مذكر الثالثي من مفرد مصدر الوجود
  :والزوال املوت على الدالة البىن/23

 الصرفية البنية نوعها الصرفية البنية نوعها
  ماضي معتل ثالثي فعل

 مفرد مصدر
  )2×مكرر(ماتت
  موت

 

  مضارع ثالثي فعل
  ماضي ثالثي فعل 

 مضارع ثالثي فعل

  تقطع
  انقطع 

  ينقطع
 الثالثي من مفرد فاعل اسم

 مذكر
  مضارع ثالثي فعل حادث

 من مذكر مفرد مفعول اسم
 مفقود عن منقلب الثالثي

  أفقد
  الفقيد

 
 ةالوفا مفرد مصدر الضحية مؤنث رباعي مفرد اسم
  مفردة مشبهة صفة
 مجع جمموعة مشبهة صفة
 تكسري

  شهيد
 شهداء

   ينقصوا مضارع ثالثي فعل
  تنقص

  الوداع مفرد مصدر
 

 الثالثي من مفرد مصدر
 مذكر

  فشال
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  ماضي مزيد ثالثي فعل
  ماضي مزيد ثالثي فعل
  مضارع مزيد ثالثي فعل
 

  انكسر
  ينكسر

 تكسر 

  أتشظى مضارع مزيد ثالثي فعل

 الداللة وحيتمل كانم اسم
 السياق يف الزمان على

 الثالثي من مفرد فاعل اسم ازرة
 مؤنث

 عابرة

 الثالثي من مفرد مصدر
 مذكر

 غري من مزيد مفرد مصدر )2×مكرر(العدم
 الثالثي

 اخلتام

 غري من مزيد مفرد مصدر  
 الثالثي

 حطام
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"" 

 استرجاعية حالة يف درويش دخل إذ غالبا، يكون يكاد حكائي، سرد منط على تعتمد القصيدة كانت ملّا
 احلظ صنع من متهكّما ورآها األخرى، تلو الواحدة تتداعى ذكرياته فكانت وواقعية، حياته يف هامة حملطات
  .والرموز بالدالالت حممل فضاء يف احلوادث تلك إنتاج أعاد وقد منها، أي يف يد له يكون يكاد ال والقدر
 على كثيفة ظالال خطرية عملية إلجراء املتأهبة ولنفسيته املاضية، بدالالته ممزوجة احلالية دالالته فكانت 

  .جديدة جتاورات يف لسياقاته تطويعها مت لألبنية واملعجمي والصويت الصريف االنتقاء يف نلمسها اليت الدالالت
 لوحة القصيدة تكون تكاد اإلشارة سبقت كما ألنه منفصلة، الدالة السياقات هذه ملس صعوبة رغمو
 نغفل ال أننا إال متداخلة، فهي باملوت، املهددة حياته أيام آخر حىت األوىل الشاعر طفولة منذ امتد واحد ملشهد
 من ظهر ما إىل إضافة للشاعر، ياللغو وكذلك اللغوي غري السياق ورصد الطويل، الدراسة توقف خالل من

 معه، سامعيه وتفاعل ويديه، وجهه وحركة وبطئه، وسرعته واخنفاضه، الشاعر صوت وارتفاع األداء، خالل
 ينهار ال القوي النسيج ذوي هؤالء من درويش حممود كان فقد "املعتاد كما هادئا كان أداءه أن رغم

 بعد حىت انفعاالته، يف النربة هادئ احتجاجاته، يف شفّافا ائد،الشد يف صلبا كان فيستعظم يغايل أو فيستسلم،
 فنلمس ،)1(..."اإلسرائيلية السلطة خييف كان ما وهذا السجون، من فيها خرج اليت اخلمس املرات
 صنع يف) الصرفية البىن (الصرف حضور إظهار مع حتتها سياقات إدراج نستطيع وواضحة ،)يضةعر(دالالت
  .توجيهها يف وإسهامها الداللة

                                                             
 .80،ص1999 ،1ط ،القاهرة ،اللبنانية املصرية الدار ،واملقاومة الصمود شاعر درويش حممود ،بدران مجال - 1
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  :واألسف واألمل احلزن على الدالة السياقات/1
 ألا فيها، واسعة أجزاء داللته غطّت فقد كثري، فهو القصيدة، يف العامة السياقات من احلزن سياق 

 من واقعه يف حصل ما غري تربيرا هلا جيد وال حياته، أوقات أغلب غطّت قد الشاعر رآها كما) حلزنا داللة(
 السياقات أهم يرصد اجلدول وهذا متنامية، دراماتيكية لوحة قصيدته فجاءت احلزن، على أجرب حيث تدمري،
 :احلزن بداللة تعج اليت

 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياقات
  ؟ لكم أقول ما لكم ألقول أنا من 

  )5×مكرر (أنا؟ من
  )14× مكرر(أكون أن ميكن كان
   أكون أالّ ميكن كان

  
  
  
  
  
  
  
  

  البئر جانب إىل ولدت
  كالراهبات الوحيدات والشجرات

  قابلة وبال زفة بال ولدت
  عائلة إىل وانتميت

  
  ماتت مث صرخت اليت أخيت مثل أكون أو
 ومل/ةواحد ساعة ولدت أا إىل/تنتبه ومل

 محام كبيض :أو.../الوالدة تعرف
 من احلمام فراخ انبالج قبل./تكسر
  . الكلس

  
/ القافلة تقع وأن /أكون أال ميكن كان
 هذا هو ولدا/العائلة تنقص وأن كمني يف

 حرفا القصيدة هذي اآلن يكتب الذي
  ونزفا ونزفا فحرفا،

  

  من ،أنا،لكم أقول، 
  

  أكون ميكن، كان،
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،البئر جانب
  

  ،الراهبات الوحيدات
  زفة ال

 ،واحدة، ،ساعة ،ماتت صرخت
 ،فراخ، تكسر ،بيض، الوالدة تعرف،
  احلمام

  
  
  
  

 العائلة تنقص ،كمني، القافلة تقع،
   ،ولدا

  
  نزفا
  

 القصيدة، مقاطع بني السياقات هذه تتكرر
 بدالالت تكترت ،حيث داللية مفاصل مشكلة
 املمزوج واحلزن العميق، واألمل احلرية،
 هذين إىل اعرالش وصل وكلّما باألسف
 يف ماعدا عالية، درجة إىل صوته رفع الساقني
 خفيضا، الصوت كان حيث القصيدة انطالق
 الفلسطينيني حال لسان على يعبر وكأنه
 العب يد يف نرد لعبة أصبحوا فقد كلهم
 حياته يف األحداث هذه ،فيعدد الذهن شارد
 واليت لتذكرها، املرير حزنه خيفى ال اليت

   الفلسطينينيب فيها يشترك
  

  وبطئه الصوت اخنفاض
  
  

 حادثة متذكرا سرعته مع الصوت ارتفاع
  الواقع هذا ترى أن ،قبل أخته موت

  
  

  السياق آخر يف الصوت ينخفض
  
  
  

 مما مبعثه شعره أن كون األمل داللة ازدادت
 بدمائه يكتبها فهو. بيالسل ولوطنه له حيصل
  النازفة

  
 بعد ميا تعتصر اليت اهلموم بسواد أسود فهو
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 هو ال اللون أسود بدم/الكنبة هذه على
 الليل هو بل ته،صو وال/الغراب حرب

 احلظ بيد قطرة قطرة/كلّه معتصرا
  واملوهبة

  
  
  

 األزرق بالذهب املتوج كهذا جمدا ولكن
 الوحيد يبقى: الزيارة صعب/الالائي
 على الرتول يستطيع وال/وحيدا هناك
  قدميه

  
  
  

 بلد يف احلقل منحدر صار ومصادفة
 ماتت اجلند من ألوفا ألن /للهباء متحفا
 القائدين عن دفاعا بني،اجلان من /هناك
 يف الغنائم وينتظران هيا :يقوالن /اللذين
 ميوت /اجلهتني من حريريتني خيمتني
 من اآلن إىل يعلمون وال مرارا اجلنود
  . منتصرا كان
 أن /املشي يف أبطأ كنت لو ميكن، كان
  الساهرة األرزة عن/ظلي البندقية تقطع
 أن املشي، يف أسرع لوكنت ميكن كان

  عابرة خاطرة أصبحو/أتشظى
  
   وحيدا أنام أين حظي حسن من

 يف موهبيت وأصدق/جسدي إىل فأصغي
  األمل اكتشاف

  
  
  
  مشالية كانت الدار بوابة أن لو
  /البحر على تطل ال
   القرى نار تر مل اجليش دورية أن لو
  الليل ختبز

 ،معتصرا ،الليل الغراب أسود، دم،
   ،قطرة

  
  
  
  

  ،وحيدا ،الوحيد صعب هناك، األزرق،
  
  
  
  
  

 دفاعا، ماتت، اجلند، ،ألوفا، هباء
  القائدين
 يعرفون ال مرارا، ،اجلنود، ميوت

  ،منتصرا
  
  
  
  

  ،الساهرة ،األرزة ،ظلي البندقية تقطع،
  عابرة ،خاطرة، أتشظى

  
  جسدي أصغي، وحيدا،

  األمل، اكتشاف، 
  
  
  
  

  البحر الدار،
  الليل ختبز، القرى، نار،

  املتاريس ،بناء، أعادوا شهيدا،
  النرد رمية، ينكسر، املكان،

  
   
  

 هذا يف املختارة البىن محلت ،فقد فؤاده يف يوم
 إحيائيا الواضحني واألمل احلزن دالالت املوقف
 حرفا :عند ويتباطأ صوته ،وينخفضوصرفيا
  نزفا نزفا و فحرفا

  
  

 ال الشاعر ألن السياق هذا يف احلزن يتكثّف
   يزيفه أو الواقع عن يبعده د يفرح

  
  
  
  
  

 آل ما على واألسف ةاحلسر داللة ازدادت
 فتح حزيب (املقتتلني الفلسطينيني حال إليه

   .االنتصار يكون ملن متناسني) ومحاس
  
  
  
  
  
  
  

   الصوت اخنفاض
 فيها يتأمل اليت اللحظة من حىت الشاعر يسخر
 وينخفض وأمله لوحدته حيزن ،و جسده
  الصوت

  
  
  
  
  

   الصوت يعتدل
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   شهيدا عشر مخسة أن لو
  املتاريس بناء أعادوا

  ينكسر مل الزراعي املكان ذاك أن لو
 رمية سوى ولست/الكنيسة باب عند 

  وفريسة مفترس بني ما/النرد
  الصحو من مزيدا رحبت

  املقمرة بليليت سعيدا ألكون ال
  ازرة أشهد لكي بل
  

  الصغرية ذكريايت ناسيا حافيا،
  للغد وقت ال الغد، من أريد عما

  
  سنونوة أكون ال أن ميكن كان
  ذلك الريح يل أرادت لو

  املسافر حظ والريح
  ،غربت شرقت مشألت،

  علي عصيا قصيا فكان اجلنوب أما
  بالدي اجلنوب ألن

  حطامي فوق ألحلّق سنونوة جماز فصرت
  خريفا ربيعا

  
 

  ،فريسة ،مفترس الكنيسة باب،
  

  ليليت سعيدا،
  ازرة

  
  
  

  ةالصغري ذكريايت، ناسيا، حافيا،
  وقت ال الغد،

  
  سنونوة
  الريح
  املسافر
  غربت شرقت، مشألت،
  ،عصيا قصيا اجلنوب،
  بالدي
  ،حطاما سنونوة جماز،
  خريفا ربيعا،

 

  املتاريس بناء أعادوا :عند الصوت يرتفع
 املكان :ذكر عند وبطئه الصوت، اخنفاض
  انكسر الذي الزراعي

  
 وينخفض وفريسة مفترس: عند الصوت يرتفع
  واألمل احلزن لتجرع ازرة أشهد :عند
  
  
  

 وطموحاته ذكرياته لتبدد الشاعر حيزن
   الصغرية

  
  
  

 حيث كلّها حياته يف وضعه على الشاعر حيزن
 كل إىل يهتدي كالسنونو مهاجرا كان
 أوليس عليه حمرم ألنه اجلنوب عدا ما هاتاجل

  بالده؟
  
  

 وصرفية معجمية داللة حطام بنية محلت
 واألمل احلزن على واسعة وإحيائة
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  :واحلنني احلب على الدالة السياقات/2
 وتركّزت مجعاء، ولإلنسانية اآلمنة لألرض حبه خاصة منها، كثري يف احلب بداللة الشاعر سياقات جادت

 :التايل اجلدول ويرصدها أكثر، السياقات بعض يف
 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق

   وأحواله الوجود نسيت ألين
  حب قصة الليل يف أقرأ كنت عندما

 فكنت/فيها املؤلف دور تقمصت
  الرواية يف اهلوى شهيد
  السري حادث يف واحلي

  
  

  مصابا أكون أال ميكن كان
   اجلاهلية املعلّقة جبن
  
  
  
  
  بالدي اجلنوب ألن

  النبع إىل وحنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أنت أنت كم أنت؟ ما حب، يا
  علينا هب حب، يا أنت، وال

 ما إىل نصري كي رعدية عواصف
 يف السماوي حلول من لنا حتب

  أحواله الوجود،
  حب، قصة،

   احلبيب، ملؤلّف، ا تقمصت،
  الرواية اهلوى، شهيد،
  السري حادث، احلي،

  
  

  مصابا أكون، ميكن، كان،
   اجلاهلية املعلّقة، جن،

  
  
  
  

  بالدي اجلنوب،
  النبع وحنيين،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أنت حب، 

   هب حب، أنت،
 حتب ، نصري رعدية، عواصف،
  سدياجل السماوي، حلول،

   الصوت اعتدال
 الشاعر ملهمة هي فلسطني قصة أن حيث

 فيها وأصبح معها، فامتزج الوحيدة،
 درجة إىل أبطاهلا، من وبطال مؤلفا،
   هواها يف الشهادة

  
  

 بالشعر الكبري بتعلّقه الشاعر يعترف
  القدمي لعريبا وخاصة

  
  
  
  

 واحلنني احلب وسببهما وحرية حزن يظهر
 درويش يطيل حيث السياق هذا يف

 تلك كلّ ومتتزج صوته وخيفض السياق
  املعاين

 إليه يصل كيف يعرف مل الذي فاجلنوب
 مل املدن كل إىل وصل فعندما بالده، هو

 عصيا اصبح فقد إليه الوصول يستطع
  وقصيا
 شعره جيعل ما وه النبع إىل حنينه أن كما

  فلسطني غري له نبع فال مبدعا،
  
 حب إىل الشاعر يتعطّش السياق، هذا يف

  البشرية األخطاء يغسل مساوي
  لوطنه حبا للموت مستعد بأنه ويعترف

  به وتطالب احلب تنادي عالية صرخة ففيه
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  اجلسدي
  اجلانبني من يفيض مصب يف وذب

  
  
 من مرارا جنوت أين حظي سوء من

 ما أين حظي حسن ومن/حباً املوت
  التجربة يف ألدخل/هشا زلت
  :سره يف ارب احملب يقول
  الصادقة كذبتنا احلب هو

  العاشقة فتسمعه
  ويذهب يأيت احلب، هو :وتقول
  والصاعقة كالربق

  
  

  قليب أدرب الكلمات، تولد هكذا
  والشوك الورد يسع كي احلب على

 أحبك أرض، يا خضراء أحبك
  تفاحة خضراء

  
 الفكاك أستطيع ال الريح، على حىت
 األجبدية نم

  اجلانبني يفيض، مصب، ذب،
  
  
 املوت، مرارا، جنوت، حظي، سوء، 

 هشا، زلت، ما حظي، حسن، احلب،
  التجربة أدخل،
  سره ارب، احملب، يقول،

  الصادقة كذبتنا، احلب، 
  العاشقة تسمع،

  
  يذهب يأيت، احلب، تقول،
  الصاعقة الربق،

  
  قليب أدرب، الكلمات، تولد، هكذا،

  الشوك رد،الو يسع، احلب، 
  تفاحة أحبك، أرض، خضراء، أحبك،

  
  
 األجبدية الفكاك، أستطيع، ال الريح، 

  
  
  

  دائما حبها أجل من ميوت فهو
  

  الصوت اعتدال
  فلسطني حب

  
  
  
  
  
 الذي الواسع حبه وه الشعر أسرار من
  كلّها اإلنسانية يعم
 دائمة دائما خضراء األرض حيب وهو
  هكذا إليها وحين والنماء، احلياة

  
 احلدود أبعد إىل بالشعر درويش يتمسك

 أجبديته من الفكاك يستطيع ال فهو
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  :احللم على الدالة السياقات/3
 بالعودة احللم أفضل، بغد احللم إنه زن،واحل كاحلب األخرى الدالالت مع متماشية احللم دالالت كانت

 اية حىت أحالمه عن يتوقّف ومل حاملا، الشاعر كان فطاملا واجلمال، واخلري احلب وشيوع باألمان، احللم
 :حياته

 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
  اجلانبني من يفيض مصب يف وذب
  تتبطّن أو تظهر كنت وإن فأنت،

  لك شكل ال
 على أقول أصدقائي من والثنني
  مدخل
 فليكن حلم، من بد ال كان إن:/الليل
 بعد معا نتعشى كأن/وبسيطا... مثلنا
  الثالثة حنن/ يومني
  حلمنا يف النبوءة بصدق حمتفلني

  واحدا ينقصوا مل الثالثة بأن
  يومني منذ

  القمر بسوناتا فلنحتفل
  سعداء معا رآنا موت وتسامح
النظر فغض  
  حقيقية هناك بعيدا احلياة: أقول ال

  األمكنة وخيالية
  ممكنة هنا احلياة :أقول بل
  

 خضراء، أرض يا خضراء أحبك
  تفاحة
 خضراء، واملاء، الضوء يف تتموج
  أخضر فجرك أخضر، ليلك

  
  

 احللم يف أسرف كنت لو ميكن كان
 الذاكرة أفقد أن

  يفيض مصب، ذب،
  شكل، تتبطّن، تظهر،

  
  ليل،ال مدخل، أقول، أصدقائي، اثنني،

 بسيطا، مثل، يكن، حلم، كان، 
 حمتفلني، الثالثة، حنن، يومني، نتعشى،
  حلمنا النبوءة، صدق،

  
 منذ، واحدا، ينقصوا، مل الثالثة،
  يومني

  
  القمر سوناتا، حنتفل،
  سعداء معاً، رآنا، موت، تسامح،
،النظر غض   

  هناك حقيقية، بعيدا، احلياة، أقول، ال
  نةممك هنا، األمكنة، خيالية،

  
  تفاحة خضراء، أرض، أحبك،
  أخضر ليلك، املاء، الضوء، تتموج،
  فجرك

  
  

  احللم أسرف، كنت،
  الذاكرة أفقد،

  .مكان كل يف متدفق إنساين حبب حيلم
 هي الواقع هذا عن بعيدة حبياة وحيلم
 أصدقائه مع يسعد حيث حلم يف احلياة
 واحد الختطاف املدبر املوت تدخل دون
   منهم

 من نوع وهي القمر اتابسون وحيتفل
 بالقمر، خاصة لكنها االحتفالية املوسيقى
 احللم يف احلياة تصبح حيث وطنه، والقمر
  ممكنة

  
  
  
  
  
  
  

 خضراء، جديد من أرضه يرى أن حيلم
 وقد أخضر، وفجرها أخضر ليلها فيصبح
  واألمل احللم داللة)أخضر(بنية محلت
 هذا حلمه يف يسرف أن الشاعر خيشى
  .كثريا حلمه طال فقد ،الذاكرة فيفقد
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  :والتهكم السخرية على الدالة السياقات /4

 فيها ضت استنتاجية مرحلة إىل الشاعر وصل حيث املريرة، السخرية بطابع الشاعر سياقات جل طبعت
 فاجآاوم ومصادفاا تغيراا كل يف له دور ال نرد بلعبة ينعتها أن إالّ وجد فما األخرى، تلو الواحدة ذكرياته
 :فلسطني وأعداء أعداؤه، وهم الفاعل معرفة أمل ذاته يف مضمرا

 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
 أكون أن/مصادفة كانت

  الباص حادث يف احلي أنا
  املدرسية رحليت عن تأخرت حيث
  وأحواله الوجود نسيت ألين

  الرواية يف اهلوى شهيد فكنت
  السري حادث يف واحلي
  زيتونة صرت رمبا
  جغرافيا معلّم أو
  النمل مبملكة خبريا أو
  للصدى حارسا أو
  
  
  

  اليت الفتاة أحب أالّ ميكن كان
  اآلن؟ الساعة كم: سألتين

  ...السينما إىل طريقي يف أكن مل لو
  مثلما خالسية تكون أالّ ميكن كان
  .مبهما غامقا خاطرا أو هي،

  
  مصادفة حنب حني حنبك وحنن
  املساكني حظ أنت

  
  :وقالوا الرواة بعض عاش صادفة،وم
  اآلخرين على اآلخرون انتصر لو

  البشري لتارخينا لكانت
  أخرى عناوين

  أكون مصادفة، كانت،
 حيث، الباص، حادث، احلي، أنا،

  تأخرت
  املدرسية رحليت،
  أحواله الوجود، نسيت،
  الرواية اهلوى، ،شهيد كنت،
  زيتونة صرت، السري، حادث، احلي،

  
   مملكة خبريا، جغرافيا، معلّم،

  
  الصدى، حارسا، النمل،

  
  
  
 سألتين، الفتاة، أحب، ميكن، كان، 

 طريقي، أكن، مل اآلن، الساعة، كم
  السينما
 خاطرا، خالسية، تكون، ميكن، كان،
 حنب حني، حنبك، حنن، مبهما، غامقا

  مصادفة
  

  ملساكنيا حظ،
  
  

  قالوا الرواة، بعض، عاش، مصادفة،
 كانت، اآلخرين، اآلخرون، انتصر،

 والصدفة، احلظ إىل شيء كلّ يرجع كان
 هو مما براء اجلميع أن إىل بذلك ملمحا
 املتوترة والبؤر النقاط أهم يذكر فهو فيه،
 ورغم الفلسطينيني، ياةوح حياته، يف

 ال ألن بأمل يسخر فإنه املتفاقم، وجعه
 وما حصل ما مسؤولية يتحمل أحد

 احلظ يتحملها أن العار فمن هلذا حيصل،
 ضمنيا فهو وحدمها، الغريبة واملصادفة

 للقصيدة اللغوية غري السياقات خالل ومن
 الواقع هذا يف ويسهم ساهم من كل حيمل
 يف الكامل بالدور ويقوم املسؤولية، احلزين
  اللعبة
 بالفتاة يوما معرفته من الشاعر يسخر

 غري لذلك ختطيط له يكن فلم اليهودية،
  كان أنه
  
  
  

 حظ احلب فيه أصبح واقع من يسخر
 الوطن حب كأن أي فقط املساكني
   مسكنة أصبح
 هذا يف واألسف السخرية داللة تتكثّف
 سيكتب مما الشاعر يسخر حيث السياق،

 نزاعات من دائر هو ما حول لتاريخا يف
 العناوين تتغير فهل فلسطني، أبناء بني

   أحدمها، النتصار
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 يب الطائرة تسقط أن ميكن كان

 نؤوم أين حظي حسن ومن صباحا،
  الطائرة موعد عن فتأخرت/الضحى
  والقاهرة الشام أرى أالّ ميكن كان
  الساحرة واملدن اللوفر، متحف وال
  كنت مبا ورد أي يل ليس
  له اسم ال احلظ و.../سأكون أو
 نسميه أو/أقدارنا حداد نسميه قد

 ختت جنّار نسميه/السماء بريد ساعي
 آهلة خادم نسميه/الفقيد ونعش الوليد
  أساطري يف

  البشري تارخينا،
  أخرى عناوين،

  
  صباحا، الطائرة، تسقط، ميكن، كان،
  حسن
 تأخرت، الضحى، نؤوم، حظي،
  الطائرة موعد،

 متحف، القاهرة، الشام، أرى، ال 
  اللوفر
  الساحرة املدن،
 اسم ال احلظ و سأكون كنت، دور،
  له

 نسميه، أقدارنا، حداد، نسميه،
 جنّار، نسميه، السماء، بريد ساعي،
 نسميه، الفقيد، نعش الوليد، ختت،
  أساطري آهلة، خادم،

 هو اليت اللحظات من حىت الشاعر يسخر
 وال نرديا، مشهدا حياته مادامت فيها
  هنا غضبه خيفى

  
  
  

 حيث السياق هذا يف السخرية وتتكثّف
 هو الذي للحظ تسمية درويش جيد ال

 الثري األمري طالل ابن الوليد جعل نفسه
 لفقداء نعوشا وأعد اليخوت، مالك

 احلضارات خدم الذي نفسه هو فلسطني،
 االنسانية على اليوم تتعاىل اليت القدمية
 عند للرأس وخفضا للصوت، خفضا وجند
 بالسخرية معبأ الساق فهذا الفقيد،: بنية
 بعيد حد إىل
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 :واألمل التفاؤل على الدالة السياقات/5
 هذا ومع واألسف، بالضياع وإحساس حزن مقام كان الشاعر فيه كان الذي املقام ألن قليلة، يوه
 :باهتا بدا وإن الشاعر عند األمل على يدل ما بعض السياقات بعض من نلتقط

 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
  البيد يف املسافر كتاب والسراب
  السري واصل ملا السراب، لوال لواله،
  يقول سحاب هذا املاء عن حبثا

  وبأخرى بيد آماله إبريق وحيمل
على خطاه ويدق خصره، على يشد 
 حفرة، يف الغيم جيمع كي/الرمل

 مث خيدعه، يغويه، يناديه،/والسراب
  اقرأ: فوق يرفعه
 إذا واكتب القراءة، استطعت ما إذا
 ماء،: يقرأ/الكتابة استطعت ما

  ماء, وماء،
 لوال: لالرم على سطرا ويكتب
  اآلن إىل حيا كنت ملا السراب

 توأم األمل أن املسافر حظ حسن من
  املرجتل شعره أو اليأس،
  رمادية السماء تبدو حني
  فجأة نتأت وردة وأرى
  جدار شقوق من
 أطيل بل/رمادية السماء: أقول ال

 من له يا: هلا وأقول/وردة يف التفرس
  ار
 مصادفة ألحيا تكفي، دقائق عشر

  البيد املسافر، كتاب، السراب،
  السري واصل، السراب،

  يقول سحاب، املاء، حبثا،
  أخرى بيد، آماله، إبريق، حيمل،
،الرمل،، خطاه، يدق، خصره، يشد 
 يناديه، السراب، حفرة، الغيم، جيمع،
  اقرأ فوق، يرفعه، خيدعه، يغويه،

 استطعت اكتب القراءة، استطعت، 
   ماء يقرأ، الكتابة،
 السراب، رمل،ال سطرا، يكتب،
  اآلن حيا، كنت،

 توأم األمل، املسافر، حظ، حسن، 
  املرجتل شعره، اليأس،
  رمادية السماء، تبدو، حني،
  فجأة نتأت، وردة، أرى،

  جدار شقوق، 
 أطيل، رمادية، السماء، أقول، ال

  ار له، يا أقول، وردة، التفرس،
  مصادفة أحيا، تكفي، دقائق، عشر،

 

 إىل حيا جعلته احلاضرة فلسطني فصورة
 إليه وعودا حتررها يف واألمل اآلن،

 يتمسك كمن جعلته إليها، وعودته
 املاء، إىل للوصول صحراء يف بالسراب
 أنه إالّ واهم سراب بأنه قنع وإن وحىت
 آمال فله املاء، إىل الوصول ألجل يعيش
  يوما تتحقق أن يريدها

  
  
  
  

 نأ والبد متوازيان ومها اليأس توأم فاألمل
  .معا يتواصال

 غري رمادية قضيته مساء بدت وإن فهو
 شقوق من تظهر وردة ورأى صافية،
 رمادية عن نظره يصرف فإنه جدار،
 الوردة هذه يف التفرس ويطيل السماء،
 فالوردة صغري، أمل ببصيص ولو ليأمل
 حتجب حلجارة تراص بني من يظهر أمل

  الشاعر به ويتمسك والصحو، الشمس
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  :والتلميح والتذكري التذكر على الدالة اقاتالسي/6
 يف تسبب ملن فضح بل تلميح وراءها كان بل سردية، برتابة ذكرياته وتعداد بالتذكّر درويش يكتف مل
 :هذا كل

 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
 وورثت مصادفة /عائلة إىل وانتميت
  والصفات مالحمها

  :وأمراضها
  نهاشرايي يف خلال: أوال

  /مرتفع دم وضغط
  خماطبة يف خجال: ثانيا
  الشجرة واجلدة/واألب األم
  األنفلونزا من الشفاء يف أمال :ثالثا

  ساخن بابونج بفنجان
 الظيب عن احلديث يف كسال: رابعا

  /والقبرة
  الشتاء ليايل يف ملال :خامسا
  الغناء يف فادحا فشال :سادسا
  كنت مبا دور أي يل ليس

  ذكراً/كونأ أن مصادفة كانت
 مثل شاحبا/قمرا أرى أن ومصادفة
 أجتهد ومل/بالساهرات يتحرش ليمونة
 مواضع أشد يف شامة/أجد كي

  سرية جسمي
  البحر مع املزاح يف يل دور ال

  طائش ولد لكنين
 جاذبية يف التسكع هواة من
 يف يل دور ال /إيل تعال: ينادي/ماء

  البحر من النجاة
 املوج رأى آدمي نورس أنقضين

 يدي ويشلّ/يصطادين

 ورثت، مصادفة، عائلة، انتميت،
  الصفات مالحمها،
  أمراضها
 دم ضغط، شرايينها، خلال، أوال،

  خماطبة خجال، ثانيا، مرتفع،
  الشجرة اجلدة، األب، األم،

  
  

  األنفلونزا الشفاء، أمال، ثالثا،
  ساخن بابونج، فنجان،
  القبرة الظيب، احلديث، كسال، رابعا،

  الشتاء ليايل، ملال، خامسا،
 دور الغناء، فادحا، فشال، سادسا،
  كنت

  ذكراً أكون، مصادفة، كانت،
 مثل شاحبا، قمرا، أرى، مصادفة،
 أجتهد الساهرات، يتحرش، ليمونة،
 جسمي مواضع، أشد، شامة، أجد،
  سرية
  البحر املزاح، دور،

  طائش ولد، 
 ينادي، ماء، جاذبية، التسكع، هواة، 

  البحر النجاة، دور، تعال،
   رأى، آدمي، نورس، أنقذين،
 يدي يشلّ، يصطادين، املوج،

 ال حياته يف هامة نقاطا درويش يسرد
 كان أنه إىل للتلميح بل فقط للحكي
 أن غري ووطنا عائلة ميلك آمنا، بريئا طفال
 املصادفات من مصادفة يبدو أصبح هذا
 تيه إىل حياته حولوا حيث األعداء نظر يف

  .طويل
  
  
  
  
  
  
  
 االنفعال عند سرعة ويزداد صوته علوفي

 اليت واملرارة احلزن عند ويتباطأ ويهفت
  سرده بعد يستنتجها

   وطنه هو الشاحب القمر و
 لكل علة ال بأنه ويعلّل يتذكّر أن بد فال
  ذلك
 شعره صنعت اليت هي قضيته أن إىل يلمح

 الشعر مع قصته تذكر إليه بقوة ووجهته
 ططخي مل فهو دفعا، إليه دفع وكيف

 ألنه الشعر حبور صعوبات على لالنتصار
 وركوب التحدي حيب ولدا نفسه وجد
 هذا من ينقذه من وجد إن خاصة اخلطر
 أن حاول الذي عدوه وهو العايت املوج
 .األوىل مراحله منذ األوىل خطواته يشل
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  :واإلميان التأسي على الدالة السياقات/7
 وكلّ وصربوا، أوذوا فقد م، واالعتبار باألنبياء، التأسي سياق ظهري والساخرة احلزينة السياقات بني

 :قصصه من قصة على ويشهد ذلك، يؤكّد فلسطني أرض يف شرب
 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
 أرضا األرض صارت ومصادفة
  مقدسة

  وأشجارها ورباها حبرياا ألن ال
  علوية فراديس عن نسخة
 على وصلّى /هناك ىمتش نبيا ألن بل

 خشية من التل وهوى/فبكت صخرة
  عليه مغمى/اهللا

 أطيل مث/البحرية بغيم ريشي أعمد
 ال الذي الناصري على/سالمي
 حظ واهللا/اهللا نفس به ألن/ميوت
  ...النيب
  األلوهة جار أين حظي حسن من
 السلّم هو/الصليب أن حظي سوء من

 غدنا إىل األزيل

  مقدسة أرضا، األرض،
  أشجارها رباها، اا،حبري

  علوية فراديس
  اهللا خشية، صخرة، صلّى، متشى، نبيا،

  
  عليه مغمى
  أطيل البحرية، ريشي، أعمد،

ـَس، ميوت، ال الناصري، سالمي،  نف
  اهللا
  النيب

  
  األلوهة جار،

 األزيل الصليب،

 بأن وقناعة بثبات نفسه الشاعر يأسي
 عليه موسى النيب ألن مقدسة، أرضه
 على اهللا وكلّمه تالهلا على متشى السالم
 مبا نفسه يثبت فهو صعقا، فخر اجلبل
  األرض هذه على لألنبياء حصل
 تطهر مهاجرة سنونوة وهو ريشه فيعمد
 حيث املقدسة البحرية إىل بالعودة نفسها
  نفسه السالم عليه عيسى طهر

  عليه سالمه ويطيل دائما به نفسه ويثبت
  وتمي ال الذي الصليب فهو
 ألنه األلوهة جار انه الشاعر وجد وذا

 ألنه يتغري ال الذي اإلميان ذا متمسك
 الغد إىل سلّم
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  :واالجتهاد التحدي على الدالة السياقات/ 8
 صابر كما لتغيريها، كثريا اجتهد وقد والتمزق، الغربة ألمل متحدية حياته كانت كيف درويش يستحضر

  :فيها طاقته ينفّس اليت -دةالوحي أجبديته -بالشعر على
 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق

  أنين سوى/حيايت يف يل دور ال
 من هل: قلت/تراتيلها علّمتين عندما
 حاولت مث /قنديلها وأوقدت/مزيد

  تعديلها
 جبن مصابا أكون أال ميكن كان
  اجلاهلية املعلّقة

 امتثايل غري/القصيدة يل دور ال
 حسا األحاسيس اتحرك: إليقاعها
 يرتّل وحدسا/حسا يعدل
 الكلمات، صدى يف وغيبوبة/معىن

 أناي من انتقلت اليت نفسي وصورة
  واعتمادي/غريها إىل
  النبع إىل وحنيين/نفَسي على

  
  
 انقطع إذا إلّا القصيدة يف يل دور ال

  جتتهد إذ املهارة حظ والوحي/الوحي
 قليب أدرب الكلمات، تولد هكذا
 والشوك الورد يسع يك احلب، على

 وحسية مفردايت، صوفية/
 إذا إالّ اآلن أنا من أنا ولست/رغبايت
  االثنتان التقت

  األنثوية وأنا أنا
 مل/لو أكثر الشعر يربح أن ميكن كان
 فوهة فوق هدهدا، غريه، ال هو يكن
 غريي كنت لو :قال رمبا/اهلاوية
  ثانية مرة أنا، لصرت

  

  أوقدت مزيد، تراتيلها، حيايت،
  تعديلها حاولت، قنديلها،

  
  

   اجلاهلية املعلّقة، ، جن مصابا،
  

  اعهاإيق امتثايل، القصيدة، دور،
  حسا األحاسيس، حركات،
  غيبوبة معىن، يرتّل، حدسا، يعدل،
   نفسي، صورة، الكلمات، صدى،

  اعتمادي غريها، أنا، أناي، انتقلت، 
  النبع حنيين، نفسي،

  
  
  

 تولد، جتتهد، املهارة، الوحي،
  الكلمات
 الورد، يسع، احلب، قليب، أدرب،
  أنا رغبايت، حسية، صوفية، الشوك،
  األنثوية تان،االثن التقت،

  
  
  

 فوهة فوق، هدهدا الشعر، يربح،
 صرت، غريي، كنت، قال، اهلاوية،

  أنا
  ثانية مرة،

  

 تهدوجي أعبائها بكل احلياة الشاعر يتحدى
  املستطاع قدر وإضاءا برؤاه، تعديلها يف

 تعلّقه يف له ذنب ال أن الشاعر يعترف
  اجلاهلي السيما بالشعر اجلنوين

 غري القصائد نظم يف له دور ال بأنه يقر و
 ا، الفائق وإحساسه إيقاعها على تعرفه

 فيها، العايل ونفسه ، مبعانيها وحدسه
 وكأن واملعاين الكلمات مع واندماجه

 وينتقل القصيدة عامل يف تغيب نفسه
 حنينه هذا كلّ وفوق فيها، غريه ليتقمص
  األول نبعه لفلسطني

  
 من له البد انقطع إذا الشعر وحي أن يرى
  الستعادته واجتهاد عالية، مهارة

 على القلب بتدريب تولد فالكلمات
  احلاالت كل يف باحلب اإلحساس

  
  
  

 نع يتخلى لو الشعر أن درويش يرى
 هو حالته ويف أنه غري كثريا، لربح مبادئه
 كرسالة وجادة سامية رسالة له الشعر

 الطريق هذا غري يرضيه فلن هلذا اهلدهد،
 هو ألصبح)شاعرا ليس (غريه كان فلو
  ثانية مرة
  

 أن كما شعره، مع درويش يتحايل
 هذه إكمال يف ورطوه وسامعيه مشجعيه
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  يالمج ليس نرسيس: أحتايل هكذا
 مبرآته ورطوه/صناعه لكن ظن، كما
   تأمله فأطال

  ...باملاء املقطّر اهلواء يف
  
  

 شاعر هلا ليس القصيدة تلك
   غنائية تكون أالّ ميكن كان/واحد

  
  
 

  
  
  

   صناعه ظن، مجيال، نرسيس، أحتايل،
  مبرآة ورطوه،
  تأملّه أطال،
   املاء، املقطّر، اهلواء،

  
  
  

   غنائية تكون، واحد، شاعر، القصيدة،
  
 

 ورط امثلم واالستمرار، الثقيلة، الرسالة
 أطال ألنه أسطورة فجعلوه نرسيس الناس
  قضيته يف تأمله هو أطال كما تأمله،

  
 ليس قضيتها أي فلسطني قصيدة بأن يرى
  من هلا البد أي واحد، شاعر هلا

  القضية هذه لواء حيملون كثريين رجال
  احلدود أبعد إىل وجدانية فهي بعده،
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  :بالوداع واإلحساس باحلياة، التمسك على الدالة السياقات/ 9
 مستوى على خطرية لعملية الشاعر لتأهب وهذا باحلياة، التمسك داللة على قليلة سياقات أفصحت 
 :بعدها حيا يعود أن معجزة وبأنه األجل بقرب حيس فكان القلب،
 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
  مزيد من هل :قلت
  انتظريين مهلك على :أقول للحياة
  ....قدحي يف الثمالة جتف أن إىل
  يستطيع وال مشاع، ورد احلديقة يف

  الوردة من الفكاك اهلواء
  مين العنادل تفر لئال انتظريين
 رسلك على/اللحن يف فأخطئ
 الريح، تبعثرين لئال احتضنيين
 يف األم، يد برفق..../برفق فلتزرعيين

 بذورك من بذرة أنا/هواء من حفنة
  ...خضراء
 بعشر الوفاة، قبيل الطبيب، فأنادي
  دقائق
 مصادفة ألحيا تكفي دقائق عشر

 ألخيب أنا من/العدم؟ ظن وأخيب
 العدم؟

  مزيد قلت،
   انتظريين، مهلك، أقول، احلياة،
،قدحي، الثمالة، جتف   

  يستطيع ال مشاع، ورد، احلديقة،
  انتظريين الوردة، الفكاك، اهلواء،
،اللحن، فأخطئ، العنادل، تفر 

  تزرعيين الريح، عثرين،تب احتضنيين،
  األم يد، رفق، 

 بذورك، بذرة، أنا، هواء، حفنة،
  خضراء

  
 عشر الوفاة، قبيل، الطبيب، أنادي،
 ظن، أخيب، أحيا، تكفي، دقائق،
 العدم

 مزيد من هل :قال احلياة علّمته كلما فهو
  بعد، منها يرتوي فلم
 مازال ألنه وتنتظره، متهله أن يرجوها فهو
 بالشعر متمسكا زال وما يقول، ما عنده
 بالورود، مألى فحديقته القضية، هذه يف

 منها ويطلب ...منه الفرار ختشى وأحلانه
 من ليبعث بذورها من فهو تزرعه أن

 صوته الشاعر خيفض ويتجدد، جديد،
  األداء بطء من ويزيد
 نفسه الشاعر يهيئ السياق هذا يف

 مث العدم خييب فقد األخرية، للحظات
 العدم خييب أحد ال بأنه هقصيدت ينهي
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  :االستنكار على الدالة السياقات/ 10
 ويرفقه وحيصل، حصل ملا استنكاره ازداد الشاعر غضب ازداد فكلّما السابقة السياقات االستنكار يرافق

 .كبري حزن
 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق

 لفرحت/جبل على وقويف لوال
 لكن و/لىأع ضوء ال: النسر بصومعة

 األزرق بالذهب املتوج كهذا جمدا
  الالائي
 هناك الوحيد يبقى :الزيارة صعب
  وحيدا
 فال قدميه على الرتول يستطيع وال

  ميشي النسر
  يطري البشري وال

  أساطري يف آهلة خادم نسميه
  هلم النصوص كتبنا الذين حنن

  األوملب وراء واختبأنا
  اجلائعون اخلزف باعة فصدقهم
  املتخمون الذهب سادة اوكذّبن
  اخليال أن املؤلّف حظ سوء ومن
  املسارح خشبات على الواقعي هو

 ليس األمر خيتلف الكواليس خلف
 ؟وكيف ملاذا بل ؟ مىت :السؤال
 ؟ومن؟

 صومعة، فرحت، جبل، وقويف،
   ضوء النسر،
 األزرق، الذهب املتوج، جمدا، أعلى،

   الالائي،
  وحيدا الوحيد، يبقى، الزيارة، صعب،

  قدمه الرتول، يستطيع، ال
  

  يطري البشري، ميشي، النسر،
 كتبنا، حنن، أساطري، خادم، نسميه،
  األوملب وراء، اختبأنا، ، النصوص
  اجلائعون اخلزف، باعة، صدقهم،
  املتخمون الذهب، سادة، كذّبنا،
  اخليال املؤلّف، حظ، سوء،

  
  املسارح خشبات، الواقعي،
 ألمر،ا خيتلف، الكواليس، خلف،
 من كيف، ملاذا، مىت، السؤال،

 تتركه لشهرة يفرح أن الشاعر يستنكر
  مأسورا بعيدا، وحيدا،

  
  
  
  
  
  
  

 العرب وضع اليه آل ما الشاعر يستنكر
 فيشري األخرى احلضارات أمام واملسلمني

 حنن أننا إىل ساخر استنكاري سياق يف
 وال خمتبئني مازلنا أننا غري احلضارات أصل
 بيننا، املعادالت وانقلبت يصدقنا، أحد

 من الواقع أرض على يدور ما فأصبح
 حيدد من وهو الفيصل هو سياسات
 واألسئلة األمر اختلف وإن املصائر،
 دلّت وقد الكواليس، يف حينها املطروحة

 واملدبرة اخلبيثة النوايا على) كواليس(بنية
  .بفلسطني يتربص ممن
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  ):الطفولة(املاضي يف الضطرابوا اخلوف على الدالة السياقات/ 11
 دور إىل بذكرها الشاعر يشري فيها، الطفويل اخلوف داللة ربزت الطفولة يف حلظات باستعادة

 :بعدها كلّها حياته مصري يف)األعداء(هؤالء
 مالحظات النابضة الصرفية البىن السياق
  وأيب إخويت على كثريا وخفت
  زجاج من زمن على وخفت
  أرنيب ىوعل قطّيت على وخفت
 املسجد مئذنة فوق ساحر قمر وعلى
  العالية
  الدالية عنب على وخفت
  به ومشيت يب، اخلوف ومشى
 أريد عما الصغرية، ذكريايت ناسيا حافيا
  الغد من

 أمشي
 /أنبح/أصرخ/أنزل/أصعد/أركض/أهرول
 /أهوي/أبطئ/أسرع/أولول/أنادي/أعوي
أخف/أرى ال/أرى/أطري/أسري/أجف/ 
 أجهش/أنشق/أزرق/رأخض/أصفر/أتعثّر

 /أض/أسقط/أسغب/أتعب/أعطش
 /أمسع/أتذكّر/أرى ال/أرى/أنسى/أركض
 /أصرخ/أمهس/أهلوس/أهذي/أبصر
 /وأكثر/أقلّ/أضلّ/أجن/أئن/أستطيع ال

  وأهبط/أعلو/أسقط
 علي يغمى و/أدمى

  أيب إخويت، كثريا، خفت،
  زجاج زمن، خفت،
  أرنيب قطّيت،
 املسجد مئذنة، فوق، ساحر، قمر،

  الدالية عنب، العالية،
   مشيت ، اخلوف مشى،
 الصغرية، ذكريايت، ناسيا، حافيا،
  الغد أريد،

  
 أصعد، أركض، أهرول، أمشي،
 أنادي، أعوي، أنبح، أصرخ أنزل
 أخف، أهوي، أبطئ، أسرع، أولول
أرى، ال أرى، أطري، أسري، أجف 
 أنشق أزرق، أخضر، أصفر أتعثّر،

 أسغب أتعب، أعطش أجهش،
 أرى، نسى، أركض أض، سقط،أ
  أمسع، أتذكّر، أرى، ال

 أمهس، أهلوس، أهذي، أبصر،
 أضلّ، أجن، أئن، أستطيع، ال أصرخ
  أهبط أعلو، أسقط، أكثر، أقلّ

 علي يغمى أدمى،

 واخلوف خفت (لبنية للتكرار كان
 إليه وصل الذي اخلوف ملستوى إبراز)

 عند سنوات الست ابن وهو الشاعر
 املشهد هذا عن عبرف أرضه اغتصاب
  جديد من عاشه بل املؤمل،
 عائلته مع اهلانئة حياته على خاف فقد
 وعلى اللحظة، تلك يف مزقت اليت

 مئذنة يزين الذي القمر هذا القدس
 وهوية قداسة من حتمله ما بكل املسجد
  فلسطني ألرض
   ينكسر رآه الذي طفولته وقت وعلى

 درويش كان وقد ال وكيف كالزجاج،
 الوالدة، منذ وعطائها بظالهلا ينعم

 مع نفسه ليجد أمامه تتالشى وفجأة
 حنو مطاردين ليال قريته أهل من كثري

 حالة يف فدخل السبب، جاهال اهول
 واخلوف واالضطراب الضياع من

 املتوالية األفعال من كتلة يف املتنامي
 وتكترت واضحة الداللة هذه تندفع وفيها
 بكبح قام دوق. آخر سياق أي من أكثر

 فنجد .الالوعي يف دخل بأن الداللة
 .كبرية درجة إىل األداء يف يسرع الشاعر
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  :وهي النتائج من جمموعة إىل البحث يصل السياقية الصرفية الرحلة هذه بعد
  . ف  العلماء احملدثني اىل استبداهلا باملصراق على ضبط مفهوم للكلمة هلذا جلأال يوجد اتف-
 كل بنية ممكن أن تنسب إىل قسم من أقسام الكلمة رد النظر إىل هيئتها، و تتضح فيها -
 اليت تؤديها، وموقعها من السياق اللغوي وترتبط مبعناها العام خارجه، مث يذعنها الشاعر وظيفتها

   .خلدمة دالالته
السياق هو املكان الطبيعي لبيان املعاين الوظيفية للكلمات، فإذا اتضحت وظيفة كل  -

   .كلمة فقد اتضح مكاا يف هيكل األقسام اليت تنقسم الكلمات إليها
- وكل زيادة وتغيري يف املبىن هي لزيادة يف .معاً واملعىن املبىن باعتبار الكلم أقسام بني قيفر،

   . املعىن
   الداليل فهو من أهم مستويات التحليل د عالقة واضحة بني الصرف والداللة،وجت_ 
  .الداللة صنع يف الصريف البناء التركيب يعتمدو
 بالبيئة الثقافية وباملتلقي، والسياق اللغوي  حتديد السمات الداللية، وكيفية ترابطها حمكوم-

  .وغري اللغوي
   .املعىن يقتضيه ما حبسب وظيفة من أكثر الواحد الصريف للبناء -
  .السياقات داخل الكلم وظائف فتتحول، آخر إىل معىن من النقل  حيصل-
  .الداللة تغيري يف ثرأ وهلا، غريها عن يفصلها ا خاص معىن صيغة لكل -
 ال الكلمة أن إذ، الكلمة بنية وهو، والكالم التركيب يف األول اجلانب ميس الصرف-
 من اللفظة هذه على البنية هذه تضيفه وما، املورفولوجية بنيتها إىل بالنظر إال داللتها تتحدد
.دالالت
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 يف املعىن عن البحث أن إذ، االستعمال يف ذاته الوزن من مكتسباً اأمر تصبح وبالتايل
 والقوالب والدواخل واللواصق السوابق تضفيها اليت ومكنوناا البنية على التعرف يقتضي السياق
  .املتعددة الصرفية
 يف حاضرة لتكون نفسه يف دالالته حيمل ما البىن من يتخري درويش حممود الشاعر - 
 كجتعل أخرى بىن مع لتتساوق مألوف غر تركيب يف بوضعها يفاجئنا كثرية وأحيانا التركيب
  .أخرى مبعطيات الداللة عن تبحث

لعل من أهم مميزات املنهج السياقي أنه جعل املعىن سهل االنقياد للمالحظة والتحليل  -
 .املوضوعي، ومنه االطمئنان إىل إجراءاته يف مالمسة املعىن إىل حد بعيد

 تعمالاالس عند أحيانا متلصها رغم، بالداللة اإلحاطة بعيد حد إىل السياقية استطاعت_
 داللية حبمولة معبأة الواحدة البنية جيعل، الشعري التصوير و الرمز إىل درويش فلجوء، للبىن اازي
  .التأويل يف الدخول ومنه الداللة مالمسة قلق يف تدخل جتعلك

 يعين ال هذا أن غري، املعىن إىل للوصول شاملة تكون تكاد ملعطيات السياقية توفري رغم ف-
 درويش وشعر احلر الشعر وخاصة الشعر فضاء نأل، عليها والوقوف ما نقطة يف الداللة حجز

 إلقاء وطرائق ومكان وزمان ومتلقيه الشاعر مبعرفة به منسك أن من أوسع باخلصوص
  .....القصيدة

 الثقايف السياق يفسره داليل لغرض متكررة أحيانا الصرفية البىن درويش وظف -
 للبنية بدقة الناظر أن غري، بعينها سياقات يف متضادة أو دفةمترا وأحيانا للشاعر واالجتماعي

 البنية يف غالبا النقصان أو الزيادة حتددها املعىن يف دقيقة فروق على الوقوف يستطيع رفولوجيةوامل
  .الواحدة

 احلركية على لداللتها املشتقات أبنية مث األفعال أبنية توظيف للبىن درويش توظيف يف غلب -    
، واالستقرار الثبوت على لداللتها املصادر أبنية و األمساء أبنية توظيف على، والتجدد ستمراراال و
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 حتكمه الذي النرد العب الشاعر بنفسية يتعلق واضح سياقي تفسري وهلذا ،نكرة جاء منها جاء وما
   .املصادفة

رف يف البناء الصريف  تلفت الدراسة النظر إىل بعض مجاليات الشعر، اليت كان قوامها التص-    
  .للكلمات لتحقيق داللة أنسب يف السياق، ويلعب االنتقاء الصريف دورا واضحا يف ضخ الدالالت

  . يصعب رصد معجم القصيدة الصريف لثراء االحياء يف االستعمال للبىن الصرفية-    
ة صرفية متنوعة، معجم الشاعر مستمد من احلياة اليومية، وما هو متداول يف عصرنا من أبني    _ 

خاصة ألفاظ الطبيعة واالمساء الدالة على معني وعلى الذوات، واألفعال الدالة على احلركات 
: اجلسمية والغرائز، كما استعمر منها ما هو دخيل أو معرب أو حمدث ومتداول عند العامة مثل

  ...الباص كواليس، اللوفر
  .بدقة املراد لبيان بينها الفصل من دب وال، أقسامه مجيع يف واحدة االسم داللة  ليست-
 هو وليس، والقرائن السياق وظيفة وإمنا، وحدها الصيغة وظيفةيف الفعل  الزمن  ليس-
 دلت ما كثريا املضارع فصيغة .تتضمنه الذي احلدث وإمنا، واملصادر والصفات األفعال يف املميز
  .املاضي على السياق يف

 والفعل، احلدث هو واملصدر، موصوف على تدل ةوالصف، معني مسمى على يدل االسم -
 الشعري واالستعمال .فقط بزمن حدث اقتران هو وليس، عالجية غري أو عالجية حركة على يدل
  .الداللة وإنتاج البىن انتقاء يف الفيصل هو
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 ":العــــب النــــرد"قصـــــیدة :  المدّونة
َأنا ألقول لكم نم  

  ما َأقوُل لكم ؟
المياه قَلَتْهحجراً ص وَأنا لم أكُن  

  فأصبح وجهاً
الرياح باً ثقَبتْهوال قَص  

  ...فأصبح نايا 
، دَأنا العب النَر  

 َأربح حيناً وَأخسر حيناً
َأنا مثلكم 

 ... َأو َأقلُّ قليالً

 ولدتُ إلي جانب البئرِ
 والشجرات الثالث الوحيدات كالراهباتْ

 ولدتُ بال زفّة وبال قابلةْ
 وسميتُ باسمي مصادفَةً

 وانتميتُ إلى عائلةْ
 مصادفَةً ،

 وورِثْتُ مالمحها والصفاتْ
  : وَأمراضها

 شرايينها  خَلَالً في-َأوالً 
وضغطَ دمٍ مرتفع 

 ي مخاطبة األم واَألبِ خجالً ف-ثانياً 

 ةالشجرةْ-والجد  
  َأمالً في الشفاء من االنفلونزا-ثالثاً 

 بفنجان بابونجٍ  ساخنٍ 
  كسالً في الحديث عن الظبي والقُبرة-رابعاً 

 ليالي الشتاء  ملالً في-خامساً 
 ...  فشالً فادحاً في الغناء-سادساً 

 بما كنتُ ليس لي َأي دورٍ
 دفةً َأن أكونكانت مصا

 ... ذَكَراً
 ومصادفةً َأن َأرى قمراً

 شاحباً مثَل ليمونة يتحرشُ بالساهرات

ولم َأجتهد 
كي َأجد 

 ! شامةً في َأشد مواضع جسمي سريةً
كان يمكن أن ال أكون 

 كان يمكن أن ال يكون َأبي
 قد تزوج ُأمي مصادفةً

َأو أكون 

 ولم تنتبه/ مثل ُأختي التي صرخت ثم ماتت
 

 إلى َأنها ولدت ساعةً واحدة
 ... ولم تعرف الوالدة

 كَبيض حمامٍ تكسر: َأو 

 / قبل انبالج فراخ الحمام من الكلْسِ
 كانت مصادفة َأن أكون

 أنا الحي في حادث الباصِ
 حيث تأخَّرتُ عن رحلتي المدرسيةْ 

 ألني نسيتُ الوجود وَأحواله
بةَ حعندما كنت َأقرأ في الليل قص 

 تَقمصتُ دور المؤلف فيها

  الضحية -ودور الحبيب 
الهوى في الرواية فكنتُ شهيد 

 / والحي في حادث السيرِ
 مع البحرِ ال دور لي في المزاح

 لكنني ولَد طائشٌ
ة ماءواة التسكّع في جاذبيمن ه 

 ! تعال إليْ: ينادي 
 وال دور لي في النجاة من البحرِ

آدمي َأنْقَذَني نورس 
ْرأى الموج يصطادني ويشلُّ يدي 

 مصاباً كان يمكن َأالَّ أكون

ةلَّقة الجاهليعالم بجن 
 لو َأن بوابة الدار كانت شماليةً

 ال تطلُّ على البحرِ
 رىن دوريةَ الجيش لم تر نار القلو َأ

 تخبز الليَل
 لو َأن خمسةَ عشر شهيداً

 َأعادوا بناء المتاريسِ
لم ينكسر الزراعي لو َأن ذاك المكان 

بما صرتُ زيتونةًر 
 أو معلّم جغرافيا

 أو خبيراً بمملكة النمل

 ! أو حارساً للصدى
 من أنا ألقوَل لكم

  ما أقوُل لكم
 عند باب الكنيسةْ

 ولستُ سوى رمية النرد
 ما بين مفْتَرِسٍ  وفريسةْ
 ربحت مزيداً من الصحو

 ال ألكون سعيداً بليلتي المقمرةْ
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من نحلة تتنقل بين زهور السياج وأكبر  

  وخفتُ كثيراً على إخوتي وَأبي

نٍ  من زجاجموخفتُ على ز 
 وخفتُ على قطتي وعلى َأرنبي

 وعلى قمر ساحر فوق مئذنة المسجد العاليةْ
 وخفت على عنَبِ الداليةْ

 ...  كأثداء كلبتناىيتدلّ
ومشى الخوفُ بي ومشيت به 

  ، ناسياً ذكرياتي الصغيرة عما ُأريدحافياً

 -  ال وقت للغد-من الغد 
/ أنادي / أعوي / َأنبح / أصرخُ / أنزُل / أصعد / أركض  / أهروُل/ َأمشي 
ال أرى / أرى / أطير / أسير / أجفُّ / أخفُّ / أهوي / ُأبطئ  / ُأسرع/ أولوُل 

 /أتعثَّر /  َأصفر / أعطشُ / أجهشُ / شقُّ أن/ أزرقُّ / أخضر / أتعب / أسغَب /
/ ُأبصر / َأسمع / أتذكَّر / أرى  ال / أرى / أنسى / أركض / أنهض  / أسقطُ
 / أقلُّ/ َأضّل / ُأجن / َأئن / ال أستطيع / أصرخُ / أهمس / ُأهلْوِس  / أهذي

 ى / وأهبط / أعلو / أسقط / وأكثُرمُأد /ْويغمى علي / 

 الذئاب اختفت من هناك  حسن حظّي أنومن
 / مصادفةً ، أو هروباً من الجيشِ 

 ال دور لي في حياتي
 سوى َأنني ،

  ا،عندما علّمتني تراتيله
 هل من مزيد ؟: قلتُ 

 وَأوقدتُ قنديلها
 ... ثم حاولتُ تعديلها

  سنُونُوةً كان يمكن أن ال أكون
 لو أرادت ِلي الريح ذلك ،

 ...  المسافرِوالريح حظُّ

 شمألتُ ، شرقتُ ، غَربتُ
اً عليأما الجنوب فكان قصياً عصي 

 ألن الجنوب بالدي
  فصرتُ مجاز سنُونُوة ألحلِّق فوق حطامي

 .. ربيعاً خريفاً
ريشي بغيم البحيرة دُأعم 

 ثم ُأطيل سالمي
 على الناصري الذي ال يموتُ

 ألن به نَفَس اهللا
 ...  النبيواهللا حظُّ

َأني ومن حسن حظّي اُأللوهة جار ... 

 من سوء حظّي َأن الصليب
  ! هو السلَّم األزلي إلى غدنا

  
 

 بل لكي َأشهد المجزرةْ
 كُنْتُ َأصغر من هدف عسكري : تُ مصادفةًنجو

 من َأنا ألقوَل لكم
 ما أقوُل لكم ،

 من أنا ؟

 يحالفني الوحي كان يمكن أن ال
 والوحي حظُّ الوحيدين
دةُ نَريمالقصيدة ر إن  
من ظالم ةقْععلى ر 

وقد ال تشع ، تشع 
فيهوي الكالم 

 / كريش على الرمِل

 روالقصيدة لي فيال د 
 : غير امتثالي إليقاعها

 حركات األحاسيس حساً يعدل حساً
ُل معنىنَزساً يدوح 

 وغيبوبة في صدى الكلمات
 وصورة نفسي التي انتقلت

 من َأناي إلى غيرها
 واعتمادي على نَفَسي

 / وحنيني إلى النبعِ
 إالَّ ال دور لي في القصيدة

إذا انقطع الوحي 

 والوحيحظُّ المهارة إذ تجتهد 
الفتاة التي كان يمكن أالَّ ُأحب 

 كمِ الساعةُ اآلن ؟: سألتني 
 ... لو لم َأكن في طريقي إلى السينما

 كان يمكن أالَّ تكون خالسيةً مثلما
 ... هي ، أو خاطراً غامقاً مبهما

 ُأدرب قلبي . هكذا تولد الكلماتُ
الورد والشوك عسعلى الحب كي ي ... 

 وحسيةٌ رغباتي. صوفيةٌ مفرداتي 
 ولستُ أنا من أنا اآلن إالَّ

 : إذا التقت اإلثنتانِ 

 َأنا ، وَأنا األنثويةُ
 بما َأنت ؟ كم أنتَ أنتَ! يا ح  

  هب علينا! يا حب . وال أنتَ 
ةً كي نصير إلى ما تحبعواصفَ رعدي 

في الجسدي لنا من حلول السماوي . 
 . وذُب في مصب يفيض من الجانبين

  -  وإن كنت تظهر َأو تَتَبطَّن-فأنت 
  ال شكل لك 
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 ونحن نحبك حين نحب مصادفةً
 / َأنت حظّ المساكين

 نجوت مراراً من سوء حظّي َأني
 من الموت حباً

 ومن حسن حظّي أني ما زلت هشاً

 ! ألدخل في التجربةْ
ه يقول المحبفي سر بالمجر : 

 هو الحب كذبتنا الصادقةْ
 فتسمعه العاشقةْ

 هو الحب ، يأتي ويذهب: وتقول 
 كالبرق والصاعقة

  مهلك ، انتظريني على: للحياة أقول 

 ... إلى أن تجفُّ الثُمالَةُ في قَدحي
شاع ، وال يستطيع الهواءم في الحديقة ورد 

 / ةالفكاك من الورد
 انتظريني لئالَّ تفر العنادُل منِّي

 / فاُخطئ في اللحنِ
ون أوتار آالتهمشُدفي الساحة المنشدون ي 

 على مهلك اختصريني. لنشيد الوداع 
 لئالَّ يطول النشيد ، فينقطع النبر بين المطالع ،

ةٌ والختامِ اُألحاديثنائي يهو : 
 ! تحيا الحياة

 / نيني لئالَّ تبعثرني الريحعلى رسلك احتض

 أستطيع الفكاك حتى على الريح ، ال
 / من األبجدية

  لوال وقوفي على جبٍل
 ! ال ضوء َأعلى: لفرحتُ بصومعة النسر 

جِ بالذهب األزرق الالنهائيتومجداً كهذا الم ولكن 
 يبقى الوحيد هناك وحيداً: صعب الزيارة 

 ميهوال يستطيع النزول على قد
 فال النسر يمشي

 وال البشري يطير
 فيا لك من قمة تشبه الهاوية

 ! أنت يا عزلة الجبل العالية

 كُنْتُ ليس لي أي دور بما
أو سأكون ... 
 والحظ ال اسم لَه. هو الحظُّ 

 قد نُسميه حداد َأقدارنا

  أو نُسميه ساعي بريد السماء
 ليد ونعشِ الفقيدنُسميه نجار تَخْت الو

يه خادم آلهة في أساطيرنسم 
  

 نحن الذين كتبنا النصوص لهم
 ... واختبأنا وراء األولمب

 فصدقهم باعةُ الخزف الجائعون
 وكَذَّبنا سادةُ الذهب المتخمون

 ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال

 / رحِ هو الواقعي على خشبات المسا
 اَألمر خلف الكواليس يختلف

 متى ؟: ليس السؤال 
 لماذا ؟ وكيف ؟ ومن: بل 

 من أنا ألقوَل لكم
 ما أقوُل لكم ؟

 كان يمكن أن ال أكون

 وأن تقع القافلةْ
 في كمين ، وأن تنقُص العائلةْ

  ولداً ،
 هو هذا الذي يكتب اآلن هذي القصيدةَ

 حرفاً فحرفاً ، ونزفاً ونزفاً
 لى هذه الكنبةْع

 بدمٍ أسود اللون ، ال هو حبر الغراب
، وال صوتُه 

 بل هو الليل معتَصراً كلُّه
 قطرةً قطرةً ، بيد الحظِّ والموهبةْ

 الشعر أكثر لو كان يمكن أن يربح

 لم يكن هو ، ال غيره ، هدهداً
 فوق فُوهة الهاويةْ

 لو كنتُ غيري: ربما قال 
  ثانيةْلصرتُ أنا، مرةً

 نرسيس ليس جميالً : هكذا َأتحايل
 كما ظن .هنَّاعص لكن 

 فأطال تأملَه. ورطوه بمرآته 
 ... في الهواء المقَطَّر بالماء

 لو كان في وسعه أن يرى غيره
 ألحب فتاةً تحملق فيه ،

 ... وتنسى األيائل تركض بين الزنابق واألقحوان

 ولو كان َأذكى قليالً
 م مرآتَهلحطَّ

 ... ورأى كم هو اآلخرون
 ... ولو كان حراً لما صار ُأسطورةً

كتاب المسافر في البِيد والسراب ... 
لواله ، لوال السراب ، لما واصل السير  
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  يقول-هذا سحاب . بحثاً عن الماء 
 ويحمل إبريق آماله بِيد وبأخرى

 ويدقُّ خطاه على الرملِ . يشد على خصره 
 فْرةوالسراب يناديه. كي يجمع الغيم في ح 

 إقرأ: يغْويه ، يخدعه ، ثم يرفعه فوق 

 واكتب إذا. إذا ما استطعتَ القراءةَ 
 . ماء ، وماء ، وماء: يقرأ . ما استطعت الكتابة 

 لوال السراب: ويكتب سطراً على الرمل 
 / لما كنت حياً إلى اآلن

 أن األمْل من حسن حظِّ المسافر
 توأم اليأس ، أو شعره المرتجل

ةً حين تبدو السماءرمادي 

 وَأرى وردة نَتََأتْ فجأةً
من شقوق جدار 

 السماء رماديةٌ: ل ال أقو
س في وردةبل أطيل التفر 

 ! يا له من نهار: وَأقول لها 
  : أقول على مدخل الليل والثنين من أصدقائي

لُم ، فليكُنمن ح دإن كان ال ب 
 وبسيطاً... مثلنا 

 نِ: كأنيموشَّى معاً بعد ينَتَع 
 نحن الثالثة ،

 امحتَفلين بصدق النبوءة في حلْمن

 وبأن الثالثة لم ينقصوا واحداً
  منذ يومين ،

فلنحتفل بسوناتا القمر 
 وتسامحِ موت رآنا معاً سعداء

النظر فغض ! 
 بعيداً هناك حقيقيةٌ الحياة: ال َأقول 

 وخياليةُ األمكنةْ
 الحياة ، هنا ، ممكنةْ: بل أقول 

 األرض أرضاً مقَدسةً ومصادفةً ، صارت
 بحيراتها ورباها وأشجارهاال ألن 

ةنسخةٌ عن فراديس علوي 

 بل ألن نبياً تمشَّى هناك
 وصلَّى على صخرة فبكتْ
 وهوى التلُّ من خشية اهللا

 مغْمى عليه

 الحقل في بلَد ومصادفةً ، صار منحدر
 ... متحفاً للهباء

  

   ألن ألوفاً من الجند ماتت هناك
  من الجانبين ، دفاعاً عن القاِئدينِ اللذين 

  فيوينتظران الغنائم. هيا : يقوالن 
 ... خيمتين حريريتَين من الجهتين
 يموت الجنود مراراً وال يعلمون

 ! إلى اآلن من كان منتصراً
  : الرواة وقالوا ومصادفةً ، عاش بعض

 لو انتصر اآلخرون على اآلخرين
 لكانت لتاريخنا البشري عناوين ُأخرى

 يا. ُأحبك خضراء  خضراء ةً. أرضتُفَّاح  
 ليلُك. خضراء . وء والماء تتموج في الض

 ...فلتزرعيني برفق. فجرك َأخضر . َأخضر 

  . برفقِ  يد األم ، في حفنة من هواء
 / ... َأنا بذرة من بذورك خضراء

 شاعر واحد تلك القصيدة ليس لها
 ... كان يمكن أال تكون غنائيةَ

 من أنا ألقوَل لكم
 ما َأقوُل لكم ؟

 ا من َأناكان يمكن َأالَّ أكون َأن
 ... كان يمكن َأالَّ أكون هنا

 الطائرةْ كان يمكن َأن تسقط
 بي صباحاً ،

 ومن حسن حظّي َأني نَُؤوم الضحى

 فتأخَّرتُ عن موعد الطائرةْ
 كان يمكن َأالَّ أرى الشام والقاهرةْ

 وال متحف اللوفر ، والمدن الساحرةْ
 َأبطَأ في المشي ، كان يمكن ، لو كنت

  البندقيةُ ظلِّيَأن تقطع
 عن األرزة الساهرةْ
  َأسرع في المشي ، كان يمكن ، لو كنتُ

 ىَأن َأتشظّ

 وأصبح خاطرةً عابرةْ
 َأسرف في الحلم ، كان يمكن ، لو كُنْتُ

 . َأن َأفقد الذاكرة

 أنام وحيداً ومن حسن حظِّي َأني
 فأصغي إلى جسدي

قُ موهبتي في اكتشاف األلموُأصد 
 يب، قُبيل الوفاة، بعشر دقائقفأنادي الطب

 عشر دقائق تكفي ألحيا مصادفَةً
العدم ظن بوُأخي 

بَأنا ألخي ن؟ م العدم ظن  
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Résumé : فرنسیة ملخص ال  : 

Lancement sous forme formule morphologique du mot et de son matériel sur lequel les 
caractères et les fonctions des morphologique caractérisée par, et quel rôle ces fonctions de la balise 
des suggestions à cause de son article, et de son, et les différents usages et diversifié qui lui a valu des 
connotations nombreux, si l'importance de la morphologie n'est pas l'étude de la morphologie de la 
structure du mot, qui conduit à la déclaration du sens lexical, mais sont en plus de l'énoncé de la 
signification du texte à l'intérieur et hors de son contexte, ce qui confirme la connaissance d'échange 
de lien avec la connaissance de la signification. 

Bien que le choix du niveau de l'échange de matériel de leçon verbale, a été sélectionné sur le 
terrain d'étude important à ce niveau différents objectifs importants, et donc est venu Trouver Musoma 
intitulé [contextes brune morphologiques et les implications dans la poésie du poème de Mahmoud 
Darwish "Le Joueur Dice" modèle. 

Tant qu'il y est l'attraction et l'effet a été influencé pas nier une des structures morphologiques 
entre toutes les ramifications, et subissent des modifications, et les contextes dans lesquels le sourire 
de connotations différentes, la recherche dans ce domaine tentent de répondre à plusieurs questions, 
notamment: comment les structures morphologiques opèrent dans un Darwish poème? Quel est le 
résultat de tonnage hors de leur contexte et ensuite à l'intérieur? Sont les structures de signes 
d'orientation morphologique attentivement en vers libres, ou que les implications sont fragiles, surtout 
avec l'incertitude sur les fonctionnalités de Taggé dans? Est penché Darwish sur les structures et les 
formules et les dérivés sans l'autre et ne les explications? Ensuite, vous pouvez la théorie tactile 
contextuel avec toutes les procédures qui contrôlent les signes et Darwish, aussi longtemps que le 
contexte est l'environnement et de la langue est la langue qui contiennent la lettre et à révéler le sens 
ou la signification aussi ouvert et évasif?, et comment être un lexique morphologique dans un Darwish 
poème? Va submerger la structure morphologique a des connotations d'autres dans la composition? 

           Une des raisons du choix de cette recherche et la popularité de celui-ci est que la caractéristique 
la plus importante dans la langue arabe est la langue d'échappement et dérivés, mais la science de 
l'échange n'a pas obtenu ce valu la science jumelle de la grammaire, qui a été répandue que la 
sécheresse qui prévaut leurs problèmes, malgré qu'il partir de Taëf, et le morphologique sémantiques 
plus principalement dans la compréhension de la science de la grammaire et les structures et la 
sémantique, les méthodes et les sons. pour ce que j'ai vu que les traces les bâtiments morphologiques 
et les résultats des expéditions dans un poème contemporain de la dernière Darwish poèmes, qui je 
pense n'a jamais été auparavant, en particulier dans l'adoption de manière contextuelle afin d'analyser 
la sémantique et de se concentrer sur le pouls de l'échange et la dérivation, les fonctions dans le Alors, 
où pour répondre à l'utilisation des structures moderniste et la procédure contextuelle de toucher un 
sens, c'est ce que j'ai trouvé dans le Livre des bâtiments morphologiques et leurs implications dans la 
poésie de Amer ben Havel Jnhoichi Huda, et le Taatardhana difficultés dans l'application est de 
s'appuyer sur l'ambiguïté qui caractérise lui, la poésie de Darwish sur la partie, et l'adaptation de la 
théorie de l'occidental moderne Leçon de langue est contextuelle entretien avec le texte arabe de 
l'autre. 
         Et je prie dans cette étude, les termes descriptifs décrire un curriculum structures avare et 
morphologiques du poème "Le Joueur Dice", puis baptise l'analyse pour détecter les signes, et ensuite 
revenir mendier aux contextes dans l'élaboration de procédures signification contextuelle. En fin de 
compte, alors j'ai besoin de développer des mécanismes de lexique morphologique statistiques d'un 
poème de résultats sur le terrain. 
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        Ont été traitées des questions précédentes conformément au plan, problème après l'entrée de la 
quatre chapitres, traite de l'entrée apparence ancienne et moderne à la parole et de la structure, et ses 
divisions, tandis que touche le premier chapitre à l'étude théorique, qui est déterminée à son tour sept 
transactions d'enquête avec le premier et le second, notamment: la définition de la morphologie et la 
portée, et le solde de la morphologie, la grammaire d'échange de lien, la différence entre l'échange et la 
dérivation, et la morphologie à l'ancienne et moderne, et la relation de l'indication d'échange de la 
prise, et l'impact des infrastructures dans le signe de la parole, et l'impact de la structure dans une 
installation d'enseigne Le troisième thème abordé la formule, la fonction et le sujet du quatrième 
traitait de la relation d'échange avec la connaissance de la signification, et donne le sujet des exemples 
de l'importance de la cinquième sixième Abfahoma le sujet traité théorie contextuelle en termes de 
définition, et une déclaration du type de contexte, et l'importance de l'approche contextuelle, et 
atteindre le septième thèse est de déterminer le contexte linguistique du poème. 

         Le deuxième chapitre est une étude dans le poème de Appliquées (joueur de dés) à Mahmoud 
Darwish, qui est divisé en investigation tour doit décrire les structures, morphologiques que l'on trouve 
dans le poème, et les incidences sur le développement diffusés dans le cadre de la Beta Beta (ligne par 
ligne), en se concentrant sur les bâtiments, les actes, et les bâtiments, les noms et les bâtiments de 
sources . 
Le troisième chapitre dans les dérivés bâtiments Mbagesh Vtaat_khass, décrit et d'en tirer des 
conséquences, chapitre IV, que j'ai vu je ne pouvais faire un champs glossaire Srvia selon la méthode 
de la sémantique, de surveiller et de compter les structures morphologiques et les implications 
vibrantes comme il est venu dans les contextes du poème où Darwish. 

      Il a fallu l'étude pour l'identifier sur le chemin de l'échange et l'importance des Arabes, et aussi à la 
conclusion tirée par le chemin de ces deux drapeaux à l'Ouest, dans le couplage entre ceci et cela pour 
atteindre des résultats clairs dans la recherche, ce enrôlé dans l'achèvement de cette références étude 
devrait être de retour à elle, tels que : Foire et de caractéristiques pour le fils de la récolte, et le livre à 
Sibawayh, et Shaza coutume dans l'art de l'échange d'Ahmed Hamalawy, et la sémantique de Ahmed 
Mukhtar Omar, et la sémantique arabe Fayez Daya et la sémantique de Balambr, et Mahmoud 
Darwish, poète du territoire occupé à s'il vous plaît débat et Mahmoud Darwish et le concept de 
révolution dans ses cheveux pour Fathia Mahmoud ... Et d'autres, en plus de la disponibilité des 
interviews à la radio et de télévision enregistrées sur Mahmoud Darwish et ses cheveux. Je conclus 
que toute la conclusion contient les résultats les plus importants et les observations. 
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