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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِيَُهوَ ﴿ ََِٱَّلذ ۡبِده َع  ٰ ُِلَلَع   ز ٰتَ َۦ َُين  َب يزِن  ٰتِۢ ََء اي  ِن  ُكمَمز ُۡخرِج  ِ ٰتَِّلز لُم  َٱلظُّ

َ ََٱنلُّورِ َإَِل  َ ِإَونذ  ﴾٩َبُِكۡمَل ر ُءوٞفَرذِحيٞمََٱّللذ
 صدق اهلل العظيم
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 شكر وعرفان

 

مة نعينوجه بالشكر الجزيل والخالص إلى من يعجز اللسان الحديث عنها األستاذة: 
والثناء الحسن ألنها السراج الذي أضاء بالعلم آفاقا وزرعت والعرفان والصادق السعدية، 

 بأخالقها أماال والتي كانت بمثابة األمل األعلى في النجاح والمثابرة.
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دائرة  األضداد ويوسع فضاء رحب يحتضن كل المفارقات ويجمع بين الخطاب الشعرييعد 
 ال در جمالية األثر، كما أنه بنية لغوية يخضع لمبدأي االتساق واالنسجامالقصيد ويص

دوره في نسج خيوط النص على كونه و نجحد ونتجاهل حقيقة االنسجام و يمكن أن نسقط أ
فر ذي يتضاعميقة، والالنص على مستوى البنية ال تماسك نه أحد المعايير الهامة في تحقيقأ

 ويعتمد في تحقيق ذلك على آلية من آليات االنسجام ذلك أن العالقات تساقمع معيار اال
ت في العالقة بين الكلماس الحديث على ظواهر متعددة تشرح الداللية مصطلح يطلقه الدر 

هم في الجمع بين أطراف النص وجوانبه حتى تتمكن من نها تسإعتبار أاللغة الواحدة، على 
جل ألى تحقيق غاية تواصلية معينة من إفاعلية إخبارية تهدف من وراء ذلك براز وظيفة تإ

 بيان النظام الذي يتحكم بعناصر النص.

 انبثق موضوع المذكرة من إشكاالت مفادها:

 الداللة؟ مفهوم ما
 العالقات الداللية التي احتوت عليها القصيدة؟ وما 

 وما دور العالقات الداللية في انسجام الخطاب الشعري؟ 
ومنه جاءت المذكرة معنونة بالعالقات الداللية ودورها في انسجام النص الشعري الجدارية 

 لمحمود درويش أنموذجا.
 وقد كان وراء اختيارنا لموضوع هذه المذكرة مجموعة من الدواعي منها:

 .محاولة فك شفرات القصيدة 
  خوض غمار هذه العالقات الداللية.الرغبة في 
 محمود درويشجدارية  التمكن من تفكيك وتحليل. 

وارتأينا أن تكون خطة البحث مسوقة في هيكل تنظيمي دعامته األولى مقدمة مرفقة بمدخل 
 ثم فصلين فخاتمة.
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 نسجاماال ودور الداللية والعالقات الداللة بماهية المعنون المدخل مثلها نطالقاإل فنقطة-
 .النصي الترابط في

مستوى  الداللية على العالقات على تقوم إجرائية خطة لنفسه فرسم: األول الفصل أما -
 : بينها من عناصر عدة ضمنه إندرج والتي درويش محمود جدارية الكلمة في

 اللفظي والمشترك والتضاد الترادف تعريف. 
 براز  .وفوائدهن وشروطهن نواعهنأ وا 
 لنصيةا على مستوى المتواليات الداللية العالقات بعنوان تمحورف: الثاني الفصل أما -
 :تيكاآل رتبت عناصره تحته وتنطوي درويش محمود جدارية في
 والتفصيل جمالاإل عالقة تعريف أوال.  
 والخصوص العموم عالقة ثانيا. 
 المطلق والمقيد عالقة ثالثا. 

 في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع منها:  دنااعتماوقد 

ديوان جدارية محمود درويش المصدر الرئيسي في هذا البحث والمعجم وعلم الداللة  -
لسالم سليمان الخماش وعلم الداللة العربي لفايز الداية، وداللة األلفاظ إلبراهيم انيس، 

 ة وأنواعها للسيوطي.ولسانيات النص لمحمد خطابي والمزهر في علوم اللغ
في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ألنه مالئم لهذا النوع  عتماداالوقد تم  -

 .من الدراسة
علمية ي المادة الومن بين الصعوبات التي واجهتنا في موضوعنا هذا هو التشابه ف -

 ختيار األجود والمناسب.مما صعب علينا إ
 

لتوفيقه لنا ونقدم خالص معاني الشكر والتقدير إلى نشكر اهلل تعالى وفي الختام  -
تنا من وقتها هبو فلقد  األستاذة الكريمة نعيمة سعدية التي تقبلت اإلشراف على هذا البحث
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حث ي قدما نحو مواصلة هذا لبالثمين وروحها التواقة للمعرفة العلمية مما أعاننا على المض  
اإلقرار بفضل األساتذة الذين كانوا لنا يد  همة ونشاط، كما ال نجحدبكل جهد ومصداقية و 

 العون من أجل تكويننا وتوجيهنا إلى جادة الصواب.
 ونسأل اهلل التوفيق والسداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 لــــــــــدخــــــم

 والعالقات الداللية ودور االنسجام في الترابط النصي.أوال: ماهية الداللة 

 الداللة. -6
 لغة. -أ

 اصطالحًا. -ب
 العالقات الداللية. -2
 لغة. -أ

 اصطالحا. -ب

 ثانيا: االنسجام ودوره في الترابط النصي.
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اللغوي لهذا يتمثل الحديث عن مصطلح العالقات الداللية إلى تحديد المفهوم 
المصطلح، بعد ذلك المفهوم االصطالحي لتوضيح وتفصيل بين المصطلحات، بما أن 
العالقات التي تربط بين الكلمات ببعضها البعض وهي متنوعة ومتعددة، كالتضاد والترادف 

 والمشترك اللفظي وغيرها.

 الداللة -6

 لغة: -أ

سر لة وأدالء واالسم الدَّاللة بالكالَجمَع أدَ »يقول ابن منظور في التعريف اللغوي للداللة: 
والدليل َما يستدل بِه والدليل: الدَّال وقد َوَلُه على »وقال أيضا:  (1) «والفتح والَدلولة والد ليلي

 .(2) «الطريق يد ل ه ِداللة وِداللة وُدلولة

 اصطالحًا: -ب

لزم من يهي كون الشيء بحالة »ذكر الشريف الجرجاني في )التعريفات(، الداللة بقوله: 
 .(3) «خر، والشيء األول هو الدال والثاني هو المدلولآالعلم بشيء 

تعتبر الداللة في هذا النص، هي تالزم الشيئين أي المدلول والدال، ال يخرج عن تضافر 
الدال والمدلول من ذلك تصبح للكلمات والعالمات اللغوية معاٍن ودالالت ُيصطلح على 

 َمدلولَها.

ي يدل الداللة في العربية تركيب إضاف»إبراهيم أنيس بقوله عن الداللة:  وكذلك تطرق اليها
 Semanticsداللة االسم على مسمى َحال من الداللة على الزمان وهو يقابل باإلنجليزية 

                                       
، 818-819، ص 44، ه، مجلد: 4141-4891ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت،  (1)

 مادة)د.ل.ل(.
 .818المرجع نفسه، ابن منظور، لسان العرب، ص  (2)
 .401، ص 4881كتاب التعريفات، مكة المكرمة، مطبعة الفيصلة، الجرحاني،  لشريفا( 3)
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وكال المصطلحين العربي واالنجليزي يدالن على دراسة العالقة بين الرمز ومعناُه ويدرس 
 .(1)«وتنوع المعاني والمجاز اللغوي والعالقات بين كلمات اللغة الكلمات تاريخيا  معاني  تطور

يتضح من خالل هذا القول أن إبراهيم أنيس خصص الداللة في قوله هذا في دراسة العالقة 
بين الرمز ومعناه وكذلك يدرس تطور معاني الكلمات تاريخياَ وتنوع المعاني والمجاز اللغوي، 

 وكذلك العالقات بين الكلمات.

األلفاظ، فصنفها الى عدة تصنيفات ، ومن ذلك وضع َلَها علمَا  بداللة كذلك بيهتم الفراإ و
لأللفاظ ال يمكن تصورها بمعزل عن الداللة،  رابيالفخاصَا سماه علم األلفاظ، وأن دراسة 

أن لكل لفظ داللة يحملَها، وأن األلفاظ ودالالتها وجهان لعملة واحدة، إلبراز جملة من 
ات الداللية الناتجة عن اتحاد الدال بمدلولِه، إن المستوى الذي تتم فيه الدراسة الداللية العالق

عند الفرابي هو مستوى الصيغة اإلفرادية وهو يطلق عليه في الدرس األلسني الحديث 
بالدراسة المعجمية، التي تتناول األلفاظ بمعزل عن سياقَها اللغوي، فتدرس دالالتَها وأقسامها 

قول داللية تنتظم فيَها وفق قوانين حدََّدها علماء الداللة إلدماجها في استعمال ضمن ح
 .(2)لغوي

كذلك الداللة عند الغزالي، نظر إليها من زاوية الثقافة األصولية، التي استنبطها من القران 
الكريم، نجدها بشكل واضح في كتاِبِه المستصفي، نجده اصنافا لمعاٍن قد حَدَدها علماء 

ن ا لداللة المحدثون كالمعنى اإلرشادي أو االيمائي والمعنى االتساعي، والمعنى السياقي، وا 

                                       
 .44، ص 4891ينظر إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، مطبعة االنجليزية، القاهرة، مصر، ( 1)
 .418ص دت، ، القاهرة، 8ينظر الفرابي، إحصاء العلوم، دار الفكر العربي، ط( 2)
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كان الغزالي يسميها بمصطلحات أصولية وهي على الترتيب داللة اإلشارة وداللة االقتضاء 
 .(1)وفحوى الخطاب، وكل داللة عند الغزالي تنقسم إلى دالالت فرعية 

لعلم الداللة، وهو علم حديثا ، أي ظهوره حديثا  وتطوره في الداللة هي الموضوع الرئيسي 
أوروبا وأمريكا بالوقوف على أعالمه ومؤلفاتهم التي أسسوا بها لِه األوروبيون من بينهْم 

 the science of longugage( في كتابه Max Mullerجهوِد من ماكس مولر )
( Michel Bréalل ) ميشال بريا( وما عرضُه من وسائل ترتبط بالداللة وما قدمه 4988)

ألول مرة، وُينسب إليه استخدام  Sémantique، حيث يظهر مصطلح 4991في مقام عام 
 .(2)هذا المصطلح بالداللة المعروفة حاليا ، بعدما صار مقبوال  في االنجليزية والفرنسية 

لة هي الدال: »وأن الداللة في مفهومها العام، يحدد علماء المنطق في تعرفهْم لها بقولهم
، يظهر من خالل هذا أن الداللة تتضح من (3) «كون الشيء يلزم من العلم بشيء اخر

 خالل المدلول والدال يلزم بعَضهما البعض في الداللة.

 المتمثل في:  Michel Bréal( بريا لوأن كتاب كل من )ميشال 

(Essai de sémantique, Science de signification) ريس عام الذي صدر ببا
وهو كتاب الذي يؤسس فعال  لعلم الداللة في الدرس اللساني الحديث، وهو الذي  4981

، وُعد  كتابه باإلنجليزيةاهتم حقيقة بالداللة في إطار اللسانيات، وقد صدر بعد ثالث سنوات 
 .(4)ةت طبيعة الداللة بوجهة نظر جديدهذا ذا أهمية كبيرة، لكونه من أوائل الكتب التي بحث

                                       
-481، ص 4811علم األصول، دار الكتب العلمية، بير، بيروت، ينظر الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، من  (1)

491. 
، سطيف، الجزائر، 4ينظر خليفة بو جادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة، ط (2)

 .18-19، ص 8009
 .14م، ص 8008ط، القاهرة،  ينظر محمد محمد وداد، الداللة والحركة، دار غريب، د( 3)
 .10مرجع السابق، ص  (4)
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 مفهوم العالقة:-2

 لغة: -أ

يقال: َعِلق بقلبه َعاَلقة، بالفتح، وكل شيء مْوقِعِه فقد َعِلَق َمَعاِلقة، والعالقة: الهوى والُحب 
ا المالزم للقلب وقد َعِلقَها، بالكسر َعَلَقا وَعاَلِقة وَعِلَق بَها ُعلوقا وتعليقها وَتَعَلَق بها وُعلَقه

 .(1)و ُمَعل ُق القلب بها وُعِلق بها، وتعليقا : َأَحبها، وه

 العالقة لغة: وأيضا

َعَلق وَعِلق به وِعِلقة، وَعِلق بالمرأة وُعل قها ويقال نظرة ذي َعَلَق أي من ذي َعاَلقة  .4
 وهي الهوى.

ل َقة )...( وأعلَق الجبل في َعنق فالن: َجَعله فيها، طَ وتقول: امرأة معل قة ال ذات زوج وال مُ 
 .(2)وخلقُت المصحف: جعلت له ِعالقة يعل ق بها، ولفالن في هذا األمر ُعلقة وَعالقة

والعالقات الداللية، أحد محاور الدرس الداللي الحديث، وأحد أهم مباحثُه، وهي تدل على 
تضاد وهي متنوعة ومختلفة كالترادف، والبعض  بين الكلمات ببعضها تربط العالقات التي

 والمشترك اللفظي وقد ظهر هذا المصطلح من خالل دراسة الحقول الداللية.

 مفهوم العالقات الداللية: -ب

العالقات الداللية، مصطلح يطلقه الدرس الحديث على ظواهر متعددة، تشرح العالقة بين 
الكلمات في اللغة الواحدة، ومن نواح عدة، نحو أن يكون اللفظان دالين على معنى واحد، 

                                       
، مادة 888، ص 40ه، مجلد: 4141-م 4891ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، د.ط، بيروت، ( 1)

 )ع.ل.ق(.
الزمخشري )أبي القاسم جار اهلل محمود بن َعَمر بن أحمَد(، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون ال وِذ، دار  (2)

 م، الجزء األول، مادة )ع.ل.ق(. 4889ه، 4148، 4الكتب العلمية، بيروت، لبنا، ط
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فتسمى العالقة هنا )الترادف(، وأن يكون معنيان أو أكثر للفظ واحد، فتسمى هنا )االشتراك( 
(1). 

وقد تولد هذا المصطلح حديثا  من دراسة الحقول الداللية، حيث بحث الدارسون بعد تصنيفها 
العالقات بين كلماتها، مع أن اللغويين القدماء، وبوجه خاص اللغويين العرب، عرفوا أهم 
هذه الظواهر التي تُبنى تحت هذا المصطلح، نحو الترادف واالشتراك والتضاد، والعموم 

 .(2)يرها والخصوص...وغ

 مكانة العالقات الداللية في االنسجام النصي:-6

لعل أهم ما يميز االنسجام أنه خاصية الوحدة الداللية، ويختص برصد الترابط واالستمرارية 
في عالم النص وهو ما يتطلب من اإلجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة ومن خالل هذا 

 إيجاد الترابط المفهومي.

نسجام يتحقق بالترابط المفهومي، وهو مظهر خطابي متعدد الجوانب ومن هذا يتضح أن اال
 .(3)واألبعاد وانتاج لعملية تفسيرية من خالل المتلقي على النص 

ويحدد النص وفق ذلك بأنه أيُّ قطعة ما ذات داللة وظيفية، وبالتالي هي قطعة مثمرة من 
 .(4)اللغوي الكالم، إن النص هو الموضوع الرئيسي في التحليل والوصف 

                                       
م، 8009، سطيف، الجزائر، 4خليفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة، ط (1)

 .414ص 
 .414المرجع نفسه ص  (2)
، 8048د.ط، الجزائر، ينظر تحلف نوال، االنسجام في القران الكريم سورة النور نموذجَا، مؤسسة كنوز الحكمة،  (3)

 .81ص 
، بيروت، 4سعيد حسين بحري، علم لغة النص المفاهيم واالتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط (4)

 .401-408م، ص  4881لبنان، 
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يمثل االنسجام المستوى الثاني من مستويات الترابط النصي، وهو يدخل كما يدخل التماسك 
الشكلي أو االتساق ضمن إطار أوسع يطلق عليه بشكل عام الترابط النصي، فالترابط 
النصي يتم بنوعين من الربط، يتحقق األول منهما من خالل أدوات الربط النحوية أو 

الل الترابط الذي يتحقق من خ ثانيو ما يعبر عنه ب )مصطلح االتساق( وبالالمعجمية، وه
دم عميقة على المستوى العميق للنص تق بنية وسائل داللية في المقام األول، ويتمثل في

إيضاحا لطرق الترابط بين تراكيب ربما وغير متسقة، أو مفككة على السطح، فهو ذو طبيعة 
عالمات تعكسها العناصر اللغوية في النص، وهذا النوع  داللية تجريبية تظهر من خالل

 .(1)من الربط هو ما يصح إطالق مصطلح االنسجام عليه 

وتتمثل خاصية االنسجام في الداللة والمغزى المفهوم من الخطاب، وهو ليس الصفة المميزة 
 لألشكال اللغوية في النص، وما ترمز إليه.

ع من قصة بوليسية إلى أن العالقات الداللية التي من تحليله ثالثة مقاط فان ديكيخلص 
 تساهم في انسجام كل مقطع ثم العالقات بين المقاطع، قابلة للتصنيف على النحو اآلتي: 

(، ويقصد به التطابق بين الذات والعناصر Individa Lidentityالتطابق الذاتي ) -
 التي تحيل إليها.

 كعالقة الكل والجزء الملكية.(، Membershipعالقة التضمن والعضوية ) -

(، التي يشمل عليها Assuméd Normalityالحالة العادية المفترضة للعوالم ) -
 .(2)الخطاب، وهو شرط معرفي يعتمد على توقعات المتلقي حول البيانات الداللية للخطاب 

                                       
م،  8001، القاهرة، 4سعيد حسين بحري، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة، مكتبة اآلداب، ط (1)

 .488ص 
 .11م، ص 8008، 8محمد خطابي، لسانيات النص، الدار البيضاء، ط (2)
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ني اأو تدل عليه، مع مساهمتها فيه، بل هو للصفة المميزة لتفاعل األشكال اللغوية والمع
 .(1)لدى المتلقي من خالل المعرفة والمنطقية، فهو يرتبط دائما بالمتلقي والسياق 

بأنه خاصية تناغم المفاهيم والعالقات في النص بحيث نستطيع تصور  كريستال ويعرفه
 استدالالت مقبولة فيما يتعلق بالمعنى الضمني للنص.

جلى في تمرارية الداللية التي تتبعد أن يترجمه إلى الحبك بأنه االس سعد مصلوحويعرفه 
 .(2)منظومة المفاهيم والعالقات الرابطة بين هذه المفاهيم 

اب بأنه " العالقات التي تربط معاني األقوال في الخط صبحي إبراهيم الفقهيوكذلك يعرفه 
 .(3)والسياق  هذه العالقات على مراعاة المتلقيمعاني الجمل في النص، وتعتمد و أ

 

 

 

 

 

                                       
 .81، ص 8040ردن، ، عمان، األ4زاهر بن مرهون الداودي، الترابط النصي بين الشعر والنثر، دار جرير، ط (1)
 .88المرجع نفسه، ص  (2)
 .81م، ص 8000، القاهرة، 4صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، دار قباء، ط (3)
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ح السمواجهة للموت ب «جدارية»بـ  عتبار قصيدة محمود درويش الطويلة المعنويةإيمكن  -
ود درويش سمى محماألحداث والرموز الثقافية، هكذا الذاكرة الحية التي تختزن قدرا وفيرا من 

قصيدته: جدارية فهي قصيدة مرفوعة بالجدار، وهذا ما يؤهلها ألن تكون األكثر بروزا للعين 
القارئة، بمعنى أن الشاعر ينتخبها من بين القصائد الكثيرة التي يحفل بها مساره اإلبداعي 

ملية عطارئ جوى من حياة الشاعر وهو ال رحدث كبيلكي تمثل اختزاال، جاءت استجابة ب
الجراحية التي أجريت له، وأنها تمثل تجربة جديرة بالتأمل والدراسة لما تحويه من سحر 

 .(1)وتنوع في الظواهر األدبية والفنية وبشكل عام تجسد صراعا بين الموت والحياة

عندما كان في صراع مع المرض، فظن  4888كتب محمود درويش الجدارية في سنة  -
 .(2)قريبا منه فأرادها لتحكي سيرته وتخلد اسمهأنها النهاية وبأن الموت 

ابة كتابة مشروع شعري هو بمث «الجدارية»الشاعر محمود درويش يشير إلى أنه قصد بـ  -
في قصيدة جدارية كنت أكثر انتباها أوال للمسألة الوجدانية »وصية أو معلقة أخيرا يقول: 

ه... وأن هذا آخر عمل شعري أكتبوليس للمسألة الشعرية، وكنت أعتقد أنني أكتب وصيتي 
ناك أن ه «وكل أسلحتي الشعرية في الماضي والحاضر... هذا يفسر المالحظة الدقيقة

                                       
 .10-18عبد السالم المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص   (1)
أنموذجا مقدمة لنيل شهادة الماجستر في سميحة، الرؤيا الشعرية عند محمود درويش ديوان جدارية الموت  ليكلفا ( 2)

 .11واللغة العربية، ص  باألدب العربي، كلية اآلداب واللغات، قسم اآلدا
محمود درويش شاعر فلسطيني من شعراء النضال والكفاح في فلسطين يصنف شعره في خانة الشعر الحديث، قيل  *

( كان 4)وض. الغميفضيان إلى  واألسطورة اللذينل الرمز الشعراء الغربيين في أسلوبه الشعري وذلك من خال إنه يقلد
أوت  48في قرية )البروة( الواقعة شرقي عكا، وتوفي محمود درويش يوم السبت  4814ميالد الشاعر في مارس سنة 

 (.8م بعد إجرائه لعملية القلب بالواليات المتحدة األمريكية)8009
ص  م8009، القاهرة، 4ويش )حياته، شعره( دار المعرفة، طسامر محيي الدين امين، روائع قصائد محمود در  (4)

01. 
هاني الخير، محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع دمشق،  (8)

 .01م، ص8008سوريا، ح ط، 
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تقاطعات بالقصبة هو وعودة إلى نفس سابق، ويقول محمود درويش لقد حاولت أن أضع 
  (1)في هذه القصيدة كل معرفتي وأدواتي الشعرية معا

 الترادف:أوال: 

، وهو ل كثرة المفردات وتنوعهالغوي من خال اءت الداللية في اللغة العربية، ثر تعد العالقا
 8.اللفظيالترادف والتضاد والمشترك  اءثر 

 تعريف الترادف: -6

 دنه االلفاظ الُمفردة الدالة على شيء واحأالقدامى: بصطالح إتظهر تعريفات الترادف في 
 أكثرفختالف اللفظ واتحاد المعنى في كلمتين إيضا الترادف هو أ، وكذلك (2)عتبار َواحد إب
(3). 

على معنى  رأكثو أه واتفق معناهُ ا وان يدل لفظان لفظ ما اختلفوجاء كذلك في فقه اللغة: 
 .(4)وكذلك اطنب وَاَسَرف المعنى واحد أسهبواحَد، على سبيل المثال في قول القائل: 

 المعنى لغة الواحدة متماثلتين فيفي ال أكثرو أخر، هو وجود كلمتين آيضا في تعريف أورد 
 .(5)لى مدلول واحد، وهو الترادف الَكاِمِل إي تعدد الدوال التي تشير أ

 

                                       
 .14عبد السالم المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص   ( 1)

م، 8004، عمان، االردن، 4علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، جدار للكتاب العالمي، طهادي نهر، ( 2)
 .101ص
 .14م، ص8008محمود عكاشة ، الداللة اللفظية، مكتبة االنجلو المصرية، د ط، القاهرة، (  3)
 .11م، ص8001القاهرة، ، 4، فقه اللغة العربية، دار االفاق العربية، طينظر حاتم الصالح الضامن(  4)
، سطيف، الجزائر، 4ينظر خليفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة، ط(  5)

 .418، ص8008



العالقات الداللية على مستوى الكلمة في جدارية محمود درويش          ولالفصل ال   

21 
 

 خر، تتفق على مسعى لغوي، من خاللض األبعمع  الصلة بعضهان هذه العالقات وثيقة أ
 .(1)الُمفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد 

 جدارية محمود درويش:يقول الشاعر في ديوان 

 َنا حب ُة القمحَ أالفناء وضدُه، 

 التي ماتت لكي تْخَضرَّ ثانية وفي موتي حياة َما.

ن اللفظان يحمالن نفس أذه المقاطع بين )الفناء، وموتي( جاء الترادف على مستوى ه
، وهو لبيس ترادفالفناء وموتي لها معنى واحد، لتقوية المعنى واثراءِه، وهو  أنالمعنى بما 

 دليل رغبة الشاعر في الحياة واالستمرار.

أ( كان ) إذان يكون تضمن من جانبين )أ( و)ب( يكونان مترادفين ألتوضيح الترادف 
 يتضمن )ب( و)ب( يتضمن )أ( يكون المعنى واحد.

 تنوع الترادف في ديوان جدارية محمود درويش:-2

 الترادف التام: -6 -2

التطابق في المضمون   Olmaneانملو أي أالترادف حسب ر وجود هذا النوع من يتوقف 
 .(2)وقابلية التغيير في جميع السياقات 

 ول:يقول الشاعر في المثال األ

 وهل ُمْعَتِدٌل؟هل المناُخ ُهناك 

                                       
، سطيف، الجزائر، 4ينظر خليفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة، ط(  1)

 .418، ص8008
، 8علي، المعنى وظالل المعنى انظمة الداللة في العربية، دار المدار االسالمي، ليبيا، ط محمد محمد يونس(  2)

 .101-108م، ص8001
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 بدية البيضاءحوال في التتبد ُل ال 

 .(1) م تبقى كما هي في الخريف وفي الشتاء؟أ

، ُحَها على نفسه نحو )المناخُ خالل التساؤالت التي يطر يشخص لنا الشاعر الترادف من 
 و ثابت.أحوال والمناخ متغير حوال(، يتساءل عن األاأل

يف والشتاء ن الخر أام تبقى هي الخريف وفي الشتاء؟  حوال في قوله:األ ر عنيتساءل الشاع
 خضرارواإلعالمُه المفضل عالُم النماء  ، يزولضمحاللواالداللة عن الزوال والموت 
يتكلُم  يخر ويتساءل عن لغة التمتابعة الكتابة حتى في العالم اآلوالتجدد، ويحاول الشاعر 

 م فصحى.أِبَها في القبر، عربية 

 شاري:الترادف اإل -2-2

يَها ليه، وتختلف في معانإفي المشار  أكثرو أشاري اتفاق لفظين يقصد بالترادف اإل
 .(2)االحاِلية

 الشاعر من خالل هذه المقاطع الشعرية: على سبيل المثال يقول

 نزهار غير شقائق النعماولم نعرف من األ

 على الجدارياتألى إفلنذهب 

 رُض قصيدتي خضراُء، عاليةٌ أ

 .(3) رُض قصيدتيأكالُم اهلل عند الفجر 

                                       
 .14ص م،8008، 1جدارية محمود درويش، رياض الري س للكتب والنشر، بيروت، لبنان، ط محمود درويش،(  1)
، 4الكتاب الجديد والتخاطب، بيروت، لبنان، طمحمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، دار (  2)

 .11م، ص8001
 .41يوان ، صالد(  3)
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لعلوي  ر، وشقائق النعمان( وذلكزهاين )األتشاري والمتمثل في لفظاإللنا هنا ترادف  يبرزو 
 وقيماَتَها.نها أش

من الفجر الزمن المالِئْم والجميل  لالم مَصدر خصب لبناء قصيدته وَجعويتخذ من الك
 التماسك داخل القصيدة.للكتابة، ومن خالل هذا تحقيق العالقات الداللية 

 حالي:الترادف اإل -2-4

 مثلة ذلك نحو قول الشاعر.أ، ومن (1)في المحال عليه  أكثرو أاللفظين  اتفاقوهو 

 جناحي نام

 ُمْلَتفًّا بَحْفَنِة ريشه الطيني، الهتي 

 اِعي ر ذالخيال، ِ رض أجماُد الريح في 

 الُيمنى َعَصا خشبيٌَّة، والقْلُب مهجورٌ 

 كبيٍر حفَّ فيَها الماُء، فاتََّسَع الَصدى 

 .(2) الوحشُي: انكيدو

ن م جامداالقلب  وأصبحجاء الترادف نحو )جماُد، جف(، بمعنى جف  القلُم عن الكتابة 
صل بية األورو المرض والتعب، ومثال ذلك في اللغة العربية المعاصرة لفظة )التليفون( األ

وقت الحالي )الهاتف( ومع ذلك فالكلمتان تستخدمان معا  ولهما نفس صبحت في الأوالتي 
 .(3)الموجود بينهما  ختالفاالفي اللغة العربية رغم المعنى 

                                       
، 8نظمة الداللة في العربية، دار المدار االسالمي، ليبيا، طأنس علي، المعنى وظالل المعنى محمد محمد يو (  1)

 .101م، ص8001
 .94يوان ، صالد(  2)
 .414، ص8001ط، االسكندرية، .اللغة، دار المعرفة الجامعية، د ينظر حلمي خليل، مقدمة لدراسة فقه(  3)



العالقات الداللية على مستوى الكلمة في جدارية محمود درويش          ولالفصل ال   

24 
 

 دراكي:الترادف اإل -2-3

 الختالفاتادراكي بصرف النظر عن في تعبير هما عن المعنى اإل أكثرو أتفاق لفظين إهو 
 .(1)بينهما  التأثيريةو أالعاطفية 

 وانتظْر 

 ولدَا سيحمل عِنِك ُروَحك

 فالخلوُد ُهو التََّناُسُل في الوجود

 و أو زائل أوُكُل شيِء باطٌل 

 .(2)و باطٌل أزائل 

ن محمود درويش يرى في الحياة كل شيء زائل، فالخلود أباطل( و  سيبرز الترادف بين )زائل،
 مفقود لوال التناسل البشري الذي يعيد التوازن للوجود ومع هذا فالكل زائل ال محالة.

فاق درويش على كونه ذات ا تعاني وتموت وتنشد، بمرارة، والخلود يستحيل تحقيقه بغير ألقد 
 .(3)الفن 

وجاء الترادف في االصطالح اللغوي وهو: داللة عدة كلمات مختلفة ومنفردة على المسمى 
 .(4)و المعنى الواحد داللة واحدة، بمعنى الترادف يحمل داللة واحدة أالواِحِد 

                                       
 .108ص ،نظمة الداللة في العربيةأعلي، المعنى وظالل المعنى سابق محمد يونس المرجع (  1)
 .91ديوان محمود درويش، جدارية محمود درويش، ص(  2)
، دمشق، سوريا، 4االخيرة، دار التكوين، طحمد دلباني، موت التاريخ منحى العدمية في اعمال محمود درويش أ(  3)

 .41م، ص8040
ينظر، مصطفى محمد عبد المجيد خضر، االلفاظ والداللة في بصائر التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز (  4)

 .88م، ص8040، االسكندرية، 4ابادي، مؤسسة حورس الدولية، ط
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 يقول الشاعر:

 من َيِدِه ليعُبرَ « اآلن»شُد أي نولك

ُر.  قريتي التاريخ، ال الزََّمُن الُمَدوَّ

 مثل فوضى الماعز الجبلَّي، هل 

 نجو غدًا من سرعة الوقت االلكترونيأ

 نجو غدًا من ُبْطء قافلتيأم أ

 (1) على الصحراء؟

 نأن دوام الحال من المحال، و أيرى محمود درويش ب ()الوقت، الزمن حونيظهر الترادف 
يزول فكل س مر بعينه دون غيره فبعد زوال وقتهأشيء في الوجود نهاية، فال يبقى  لكل

 شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت.

وبعض الكلمات يعدها اللغويين من المترادفات ومثال ذلك في الحديث عن كلمة )الصقر، 
 .(2)والزقر( للطائر 

 نهألن الترادف واقع في اللغة العربية مثلما في ذلك مثل كثير من اللغات، أونحن نرى 
ة لغة واللغة العربيها بالمفردات والدالالت المتعددة، احمل صورة من صور ثراء اللغة وغني

 خالل تاريخها الطويل ان تكون ثروة لغوية غنية بالداللة. استطاعتعتيقة عريقة 

 

 

                                       
 .89، صديوانال ( 1)
 .108م، ص8001فقه اللغة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  سعد النادري،أينظر محمد (  2)
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 :وفوائده شروط الترادف-4

 ن بين الكلمتين ترادفا :أحتى يمكن القول  هافر التي يجب تو  ومن الشروط

 اللفظ. ختالفهما فيوافي المعنى بين الكلمات  تفاقإن يكون أ .4

 .(1)في المفهوْم  تحاداال .8

 ن يكون الترادف من لغة واحدة ال من لغات متعددة.أ .1

 .(2)لفاظ المترادفة تكون في عصر واحد ي األأصر، عتحاد في الاإل .1

 ن تكون قابلة للتغيير في جميع السياقات.أ .1

 .(3)ن يكون التطابق في كال المضمونين أ .8

 عدة فوائد، من بينها:وللترادف عند القائلين به 

 سلوب، وطرد الَملل.المزاوجة في األ -4

 لفاظ.لى مقام بتغيير األإتغيير الكالم من مقام  -8

 .(4)المعاني  ألوانظهار إ -1

 خبار عما في النفس.لى اإلإن تكثر الوسائل، أ -1

 الخفي. خرلآلخر، فيكون شرحا  ْجَلى من اآلأالمترادفين  أحدقد يكون  -1

                                       
 .441م، ص4881صالح بالعيد، قضايا فقه اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر،  ( 1)
 .841م، ص4881، 8نيس، داللة االلفاظ، المكتبة االنجلو مصرية، طأم يابراه(  2)
، 8وظالل المعنى انظمة الداللة في العربية، دار المدار االسالمي، ليبيا، ط محمد محمد يونس علي، المعنى(  3)

 .101م، ص8001
 .441سابق، صالح بلعيد، قضايا فقه اللغة، صالمرجع (  4)
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 .(1)ساليب البالغة في النظم أالفصاحة و  التوسع في سلوك طرق -8

ترادف،  داللغة الواحد ال يوج إطارفي  فيلد بلومويتميز الترادف عند المحدثين في قول 
 ن يصاحبه اختالف في المعنى...(أفاالختالف الصوتي البد 

الف ن اختاللغة الواحد ال يوجد ترادف أل إطارن في أمن خالل قوله هذا  بلوم فيلديرى 
 .(2)المعنى  ختالفالى إصوات يؤدي األ

لقد شغلت ظاهرة الترادف في اللغة العربية كثيرا من علماء العربية، فريق يؤيد وجود الترادف 
في العربية ويعتبر الترادف دليال واسعا  الختيار المترادفات المالئمة للكاتب، وبين معارض 

 .(3)ومؤيد، وذلك الختالف وجهات النظر بينُهْم 

ليه سيوبه في )الكتاب( كما تناوله ابن جنى في )الخصائص( إشار أدف عند القدماء: الترا
 .(4)دنهما والَّ على شيء واحِ إف مف والصار يدي الكلمة وتالقي المعاني"، كالستحت اسم "تعا

 : )التقابل الداللي(.التضادثانيا: 

من الظواهر اللغوية في اللغة العربية، التي تتمثل بين االلفاظ والتي  مظهرايعد التضاد 
 حا .هتم العلماء العرب بهذه الظاهرة اهتماما واضإمتضادين بلفظ واحد وقد  معنيينتؤدي الى 

                                       
االمام جالل الدين عبد الرحمان ابي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وانواعها، ضبِطِه فؤاد علي منصور،  ( 1)

 .148م، ص4889، بيروت، 4دار الكتب العلمية، الجزء االول، ط
، سطيف، الجزائر، 4خليفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة، ط(  2)

 .418-411صم، 8008
 .848م، ص8008، القاهرة، 4حمد مختار َعَمَر، علم الداللة، عالم الكتب، طأ(  3)
 .418مرجع نفسه، صال(  4)
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ن يتفق اللفظ ويختلف المعنى فيكون اللفظ أد وهو في اصطالح العرب القدامى: التضا
 .(1)الواحد على معنيين فصاعدا  

ن يكون للدَّال الواحد معنيان متضادان وهو )نوع من المشترك اللفظي( نحو أهو  -
 .(2) والظالم()النور 

تي هذا كتاب ذكر الحروف ال» ":ضدادنباري في مقدمة كتابه "األويعرفه كذلك ابن األ -
 .(3)«وقعها العرب على المعاني المتضادة، فيكون الحرف فيها مؤديَا عن معنيين مختلفينت

 نواع التضاد:أ -6

 تضاد متدرج: -6-6

التضاد الذي يكون بين طرفه درجات نقول )ساخن، فاترا ( بينهما درجات من الساخن 
 .(4)والفاتر

 يقول الشاعر:
 جئُت ُقَبْيل ميعادي.

 فلم َيْظَهْر مالٌك واحٌد ليقول لي:

 «.ماذا فعلت، هناك في الدنيا؟ » 
 سمع ُهتاف الطيبين، وال أولم 

                                       
م، ص 8004ردن، ، عمان، األ4العالمي، طهادي نهر، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، جدار للكتاب (  1)

110. 
، سطيف، الجزائر، 4ة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة، طخليفة بوجادي، محاضرات في علم الدالل(  2)

 .411م، ص8008
 .04م، ص4880براهيم، دار المطبوعات والنشر، الكويت، إبو الفضل أضداد، تحقيق محمد ، االينبار ابن األ(  3)
 والعلوم االنسانية، د ط، اآلدابسالم سليمان الخماش، المعجم وعلم الداللة، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، كلية (  4)

 .18د ت، ص
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 نا وحيٌد في البياضأنيَن الخاطئيَن، أ

 .(1) نا وحيُد...أ

يتجلى تضاد المتدرج بين )الطيبين، الخاطئين(، ويصور لنا الشاعر حاله في ذلك العالم، 
وجود  صوات الخاطئين يحيل علىأت وما بعدهُ في شكل يتمنى تحققه ويهندس الشاعر المو 

مر لم د درويش في حقيقة األوالشاعر محمو العذاب وال هتاف الطيبين الذي يؤكد النعيم، 
و توهمها، لكنه عايش الموت بالفعل من خالل تجربة أتخيلها  ألنهينقل لنا هاته الصورة 

 واقعية عندما تعرض الشاعر الزمة قلبية حادة.

 .(2) و ِثَقل الهواجسأشياء، سُّ بخف ِة الحال أُ  -

 أصبحفحساس اب اإلالشاعر هنا يعاني من غي أصبحيكون التضاد بين )ثقل، وبخفة(  
حساس من المرض، ومن خالل هذا توضح هذه العالقة ي عدم اإلأالثقيل عندُه كالخفيف، 

 وظيفة في تحقيق االتساق بين المتضادين.

 وكذلك في قوله:

 ن؟ين نحن اآلأ: اسمييا  -

 .(3) ن، ما الغُد؟قل: ما اآل

ث نيس له بعد موته حيأ سمهان، والغد(، ونراه هنا يجعل حو )اآلنحيث نجد التضاد هنا 
 .واألخيرة والغد،ي الدنيا أن له عن اآلأيحاكيه ويس أصبح

                                       
 .40يوان ، صالد(  1)
 .40ديوان ، صال ( 2)
 .44، صنديواال(  3)
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 .(1)ْت، وال الدرُب انتهى أال الرحلة ابتد -

الحياة  خترقاموج بين رحلة الحياة والموت فقد ْت، انتهى(، فهو يتأيظهر التضاد بين )ابتد
 ليقترب من الموت.

لتواصل عينة من الى تحقيق درجة مإارية، تهدف خبا  لعالقات لها وظيفة تفاعلية و ذه ان هأ
التقابل الحاصل بين الكلمتين  إلثباتجزاء القصيدة، جاء التضاد أوربطا قويا بين 

 .(2)المتقاطعين

 قال الصدى:

 قوياء.ال شيء يرجع غيُر ماضي ال

 ورسائل الضعفاء للغِد.ثاُرُهم ذهبية( آعلى ِمسال ت المدى...)ذهبيُة 

األقوياء ن أقوياء والضعفاء، حيث الضعفاء( فقد فرق الشاعر بين األقوياء، تضاد نحو )األ
 ن الضعفاء يطلبون سوى خبر الكفاية.أفي حين يام األثارهم براقة على مدى مرور آتعود 

 ورد في قول الشاعر من خالل هذه المقاطع:

 .(3)عن حاجات مفردتي  فيضأَيضيُق الَشكل، يتسع الكالم، 

يق من شكله الشاعر يض فأصبحاد على مستوى المقاطع بين )يضيق، يتسع(، ضجاء الت
 يتسع وال يكفيه في التعبير عن حاجاته. أصبحشدة نرضه ومعنها على عكس الكالم 

 خر قوله:آمقطع  يضا فيأكذلك و 

                                       
 .48يوان، صدال(  1)
 .19م، ص4811ينظر فايز الداية، علم الداللة العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ( 2)
 . 10ص ديوان، ال(  3)
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 نا من تقول لُه الُحروُف الغامضاُت:أ
 كتب تُكْن.أ
 .(1) تِجد أقر آو 

كتابة ل( من خلل العلم والمعرفة حيث باوآقرأكتب، أبين )تجاه واحد إكالهما ينصهر في 
 ي عبر التاريخ.أوالقراءة تخلد عبر الزمن 

 تضاد حاد: -6-2

 .(2)نى كلمتان ليس بينهما درجات عن يقتسم مجال المأ

 المقاطع في قول الشاعر: هذهجاء التضاد الحاد بين 

 .(3)لى المعنى إولى تي األلحر سدي وعن نفسي اُلْكِمَل َعَزْفُت عن جَ 

يبرز التضاد الحاد في هذا المقطع بين )جسدي، نفسي( ليبين لنا الشاعر محمود درويش 
يس، في سبيل حاسأنسان ونفَسُه من مشاِعِر و بين المعنيين حيث يحيا َجَسد اإل عمق التقابل

 تحقيق التكامل والتوازن في هذه الحياة.

 ز التضاد الحاد بين هذه المقاطع:يبر 

 ن صديقًا اَل سمك ااُلفقي.ك

ْبُه مع ال  حياء والموتى.َجر 

ْبُه على الُنطِق الصحيح برفقة الغرباء.  (4) وَدرَّ

                                       
 .81ص ديوان، ال ( 1)
 .408م، ص8008، القاهرة، مصر، 4محمد سعد محمد سعد، علم الداللة، مكتبة زهراء الشرق، طينظر، (  2)
 .41ديوان، جدارية محمود درويش، ص(  3)
 .41، صيواندال(  4)
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حياء، الموتى(، من خالل هذا يخلق الشاعر عالقة انسجام يظهر التضاد الحاد بين )األ
ر، قد قارب خآلاحياء فقط بل حتى العالم األمه، عن تجربة ال تكون في عالم بينه وبين اس

حو وضعفه البشري ن يأسهما مر به في حياته ودنياه، حامال  متأمالعلى نهاية العمر، 
 سماءأللى الزوال، وال يبقى سوى ذكرى إال بقاء على هذه الدنيا، فالكل  وأهاوية الموت، 

 وثقافي.سماء من نتاج فكري تاريخية المعة وما خلفته هذه األ

 يضا في:أو 

 المكان.ما الزمان وَما 

 .(1) َما القديم وما الجديد

ي يصف الشاعر المكان والزمان الذي عاشه وكذلك تحول أيتجلى بين )الزمان، المكان( 
 ة.هر الجديد في التفكير والكتابظم الذي مر َعبر الزمن، وبعد ذلك القديم والجديد، القدي

 في قول الشاعر: يبرز التضاد بين هذه المقاطع

 ُخْذ غدي عن ي.

 َمَس، وتركنا معًا.وهات ال

 ال شيء، بعَدَك سوف َيْرحُل 

 .(2)و يعُود أ

كمل )يرَحَل، ويعود(، ليمس( وكذلك بين ضاد في هذه القصيدة بين )غدي، األلقد جاء الت
لقتُه، فاليوم خُ  أصللى إنسان في نهايتها ذ يعود اإلإس في نفسه وَملَلها من الحياة، أدورة الي

                                       
 .48ديوان، صال(  1)
 .49يوان، صالد ( 2)
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 ويتعلم ِمنَها، هُ خطاءأنسيان فجعلها عبرة لُه ليتدارك لى الإَمَس، فكل شيء أيصلح في الغد 
 من هذا المكان، من نسيانه وتذكره لماضيِه. أن عدُه سيبدجياله، ألأيخطط لمستقبل 

 وكذلك يقول:

 .(1) وجدت نفسي حاضرًا ملء الغياب

 خرعض اآلبت وثيقة الصلة بعضها مع ن هذه العالقاأاب(، التضاد بين )َحضرا ، الغي وَردَ 
 .(2)تتفق على مسعى لغوي واحد 

 يضا في:أو 

 سَالألم 

 سؤالي، بعد، عن َغَبش التشاُبه

 م الدخول.أبين بابيْن: الخروج 

وح من الجسد هو خروج للر  الخروج هنا، بمعنى (3)ين )الخروج، الدخول( ب ورد التضاد
 عطاءإطلب مل، حيث يصور في القصيدة مشاهد ما قبل الخروج، فيوخروج من الحياة واأل

ي من عليها حتى يخرج سالما من تحت القصف والدو أالفرصة لفلسطيني، ليرتب نفسه وي
 والدمار.

 يُّها الَزمُن السريُع إخطْفَتني مما تقولُ أ

 لي الحروف الغامضات.

                                       
 .88، صنيواالد ( 1)
 .111م، ص4881ردن، ، عمان، األ4الصفاء،طينظر، عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، دار (  2)
 .88،صيوانالد( (  3)
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 .(1) كيدالواقعي هو الخيالي ال 

تفهم المتلقي و  لخيالي( بمعنى الحقيق وغير حقيق، للتوضيح والتفسيريبرز بين )الواقعي، ا
 و السامع ما يقصدُه الشاعر في نفسه.أ

 َتْرُت الزواَج الُحر  بين الُمفردات...أو  -

 نثى على الذََّكر الُمالِئُم.َسَتْعُثُر الُ 

 .(2) في ُجُنوح الشعر نحو النثر

والمضمون التي تحملها المفردات في شعر محمود المزاوجة بين المفردات من خالل الشكل 
و الخالص بوصفه ما يتجاوز أوالنثر، ويتحدث عن الشعر الصافي الشعر  يدرويش ف

 الحدث المباشر.

 تضاد امتدادي: -6-4

تجاهات مثل: )شمالية، تقعان على خط واحد من مجموعة اإل كانت الكلمتان إذاوهو كذلك 
 (3)جنوبية(، )تشرق، تغرب(. 

 التضاد العكسي: -6-3

، مثال ذلك لتوضيح (4)وهو تضاد الذي يكون بين كلمتين تدالن على معنيين متالزمين 
 التضاد العكسي من خالل هذا الجدول:

                                       
 .88، صديوانال(  1)
 .88، صديوانال(  2)
م، 8008، سطيف، الجزائر، 4خليفة بوحادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات بيت الحكمة، ط( 3)

 .411ص
د والعلوم اإلنسانية ) اآلدابوعلم الداللة، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، د ط، كلية  عجمسالم سليمان الخماش، الم( 4)

 .11ت(، ص
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حلُم(، أ ني كنتُ أحلم، بأزواج من الكلمات مثل )ولم أضاد العكسي يراد به العالقة بين الت
عرُف(، أعرُف، لست ا(، )أكنبيض( وكذلك بين )كنت، ولم أبيض، والالشيء أ)وكل شيء 

 نه يستوجب التالزم بين الضدين.اأي 

نما جئ به ليخدم المعنى، في إالظواهر في اللغة العربية تعد هذه العالقات ظاهرة من 
 (1)و المتقابلة. ألفاظ المتضادة ستخدام األإ

 العمومي: التضاد-6-5

منها ما يقع عمودي على خط و  تجاهاتاالالمتضادة من مفردات  ماتالكلكانت  إذا
 .(2)األخرى

                                       
 .11، لبنان، د ت، ض4هلية لنشر والتوزيع، طاصر تحقيق الداللة في العربية األينظر، صائل، رشدي شديد، عن( 1)
د والعلوم اإلنسانية ) اآلدابعزيز بجدة، د ط، كلية وعلم الداللة، جامعة الملك عبد ال عجمسالم سليمان الخماش، الم( 2)

 .18ت(، ص

 قمر شمس  حلمأني ُكنت أب حلمأولم 

 وواقعها ُخرافتها  والالشيء ابيض بيضأوكل شيء 

 بعد قبل  أكنولم  كنت 

 واحد ثنانإ  عرفُ ألست  ننيأعرُف أ

 مامكأ ورائي  جزء كل

ود عدم  النهاية البداية  ُوج 

 كأنيال  كأني  تريد تنقص

    أكبر أصغر
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 جاء في قول الشاعر:

 الرياُح شمالي ةٌ 

 والرياُح جنوبيَّةٌ 

 تْشرُق الشمس من ذاِتَها

 َتْغرُب الشمس في ذاتَها

 ذًا إال جديد، 

 والَزَمنْ 

 أمسكان 

 .(1) ُسدًى في ُسدى

من خالل هذه المقاطع ال يرى درويش في الحياة ما يستحق، فالحياة رتابة مملة، يأتي كل 
 يث ُتشرق،لى موضِعَها حإالشمس تشرق والشمس تغرُب وتسرع  ،ألصلهشيء فيها، ثم يعود 

يح، لى مداراِتَها ترجع الر إلى الشمال تذهب دائرة دورانا إلى الجنوب وتدور إوالريح تذهب 
من يوم  تذهب تدور دورتها تأتيفما من جديد يبهر النفس ويجُذبك للحياة، فهي من حيث 

 .باألفقلى عام، وال جديد يلوح إلى فصل إ

 

 

 

                                       
 .18ص يوان،الد( 1)
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 ومن خالل هذا يمكن توضح التضاد العمودي في هذا المخطط:

 عمودي                                                           

 

 

      (1) 

 

 

                                                                            شروط الترادف وفوائده: -2

 وتتجلى من خالل هذا شروط التضاد: 

والناقة لجمل ، واوالمرأةن يقع اللفظان المختلفان على معنيين مختلفين كقولك: الرجل، أ -4
 وسكت. وتكلم

 ستعمال اللفظان المتضادين في اللغة واحدٍة. إن يكون أضداد شرط األ -8

 (2)ومن فائدة التضاد أنه يبرز التفاعل في القصيدة. 

 

 

 

                                       
 .91، صديوانال( 1)
 .141نواعها، صأالسيوطي، المزهر في علوم اللغة و بكر  وبأمام جالل الدين عبد الرحمان اإل( 2)

 شمالية

 تشرق

 جنوبية

 تغُربْ 
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 المشترك اللفظي:ثالثا: 

 داللي.في التحليل ال تأثيرا الدالليةهم ظاهرة من ظواهر العالقات أيعد المشترك اللفظي 

 تعريف المشترك اللفظي:-6

ساوية على داللة مت فأكثرنه داللة اللفظ الواحد على معنيين مستقلين أالمشترك اللفظي: 
نى نسان التي ينظر بها ومعكداللة لفظ )العين( تحمل معنى اإلسبيل الحقيقة ال المجاز، 

ن تكون للكلمة أخر، وذلك بآوكذلك أيضا في تعريف  (1)ئر وهو مخرج ماِئها، ِعين الب
 وتطلق على ستعمالإكون للكلمة معان بقدر ما لها من ن يأ ، وكذلك(2)الواحدة عدة معاني 

كل ِمنها عن َطريق الحقيقة ال المجاز، حيث يكون لنفس الكلمة معان مختلفة بقدر ما يقع 
 .(3)في ُجَمَل ُمختلفة المعنى 

اللغات وقد  ن الكثير منأتي عرفتها العربية شانه في ذلك شاللغوية ال الظواهرمن  شتراكاال
(، و)الوجوه المعنى ختالفوافظ الل فاق)اتتناولها القدماء في مصنفاِتِهم تحت مسميات عدة 

ها على طلقأذ إمصطلح )االشتراك(،  استعملول من أن ابن فارس هو أال إ(، والنظائر
معنيين  واحد الدال علىنه اللفظ الأكثر ويعرف االشتراك بأو أاللفظة التي تحمل معنيين 

 (4) اللغة.هل تلك أكثر، داللة على السواء عند أمختلفين ف

                                       
م، 8004، عمان، األردن، 4ينظر، هادي َنَهَر، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، جدار الكتاب العالمي، ط (1)

 .410-418ص 
 .411، القاهرة، ص1علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار نهضة، ط( 2)
 .441م، ص4881صالح بلعيد، قضايا فقه اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر، ( 3)
، 4ات الفقهية المختصصة، دار دجلة، عمان، األردن، طعجمي المالداللي فمين، البحث أحمد أدلدار غفول ( 4)

 .818م، ص8001
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نه يحمل معنيين ألغويون في بحوثهم لهذه الكلمات برض له القدماء العي كما تاللفظ المشترك
 .(1)مختلفين 

 أنواع المشترك اللفظي:-2

 .(2)تعدد معنى الكلمة الواحدة نتيجة الستعمالها في مواقف معينة  -4

 جاء المشترك اللفظي من خالل هذه المقاطع في قول الشاعر:

 رُض عيدُ ال 

 .(3) الخاسرينرُض عيُد ال 

ء الخضرا رُض( تعني األرضالمعنى يختلف فالكلمة األولى )األفهو تكرار اللفظ الواحد لكن 
ماء ة ال نرُض( تعني األرض الجافما الكلمة الثانية )األأالتي تدل على النماء والعطاء، 

 رُض الخاسرين.أفيها وال عطاء مثلها ب

متعددة حسب سياقها ولكنها تحمل معنى مركزي ن الكلمة التي ترد بمعان أومعنى ذلك 
 ويحدد هذا المعنى من خالل داللة الكلمة وهي ُمْنفردة.

من معنى نتيجة للتطور الداللي المقصود وغير  أكثرداللة الكلمة الواحدة على  -8
 .(4)المقصود 

 جاء المشترك اللفظي في قول الشاعر:

                                       
 .488م، ص8001نجلو المصرية، د ط، نيس، اللهجات العربية، مكتبة األأإبراهيم  (1)
 .411-411م، ص8008، 4القاهرة، مصر، ط ينظر، محمد سعد محمد، علم الداللة، مكتبة زهراء الشرق،( 2)
 . 18  ، صديوانال (3)
 .411سابق، محمد سعد محمد، علم الداللة، ص المرجع ( 4)
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 .(1)الُحب فْهَو َزْهُر الُمْحبطين ُيَذكُر الموتى بموت 

فالكلمة االولي )الموتى( تعني نهاية الحياة والفناء وعدم االستمرار اما الكلمة الثانية )بموت(  
 تحمل معنى موت الحب غير الموت الحقيق.

ة كلمخر، فترد الآو أل ثم يتطور هذا المعنى لسبب صن تحمل الكلمة معنى واحد على األأ
مثلة ذلك كلمة أييها ومن معن أحددون هجر  عتباراالعلى معنيين وتستخدم على هذا 

 ية( ولها عدة معاني متطورة.لم)ع

كلم ن كل متإو صفقة تجارية، ومع كل هذا فأو عملية استراتيجية أوهي عملية جراحية 
 نها كلمة واحدة.أيشعر ب

 قول الشاعر:

  (2) بداً أحاضٌر  كأنيحاضري ُلغتي، 

فالكلمة األولى )َحاضري( تحمل معنى حضور ن المشترك اللفظي في لفظة حاضٌر مكي
 اللغة ال الجسد و)الحاضٌر( الثانية تحمل معنى حضور الجسد.

 وكذلك في قوله:

 الُعضال. أملىتعبت من 

 .(3) تعبُت من شَرك الجماليات

                                       
 .84، صيوانالد (1)
 .84ديوان ، صال ( 2)
 .84، صديوان ال(3)
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الشاعر  نأما المعنى الثاني يحمل معنى أي لفظة )تعبُت( تحمل معنى المرض المشترك ف
 جمالإلق الشكلي على حساب المضمون وهو يريد جمال المضمون يعلى التنم بتعادااليريد 

 الشكل.

 شروط المشترك اللفظي وفوائده:-4

ترك روط المشيعد المشترك اللفظي صورة من صور تعدد المعنى ومن خالل هذا تظهر ش
 تي:اللفظي على النحو اآل

ن يدل أ، أي رفأكثتلفين ن يكون اللفظ الواحد الداُل على معنيين مخأالمشترك اللفظي  -4
 ى من خالل السياق.من معن أكثراللفظ الواحد على 

 في البيئة اللغوية. تحاداال -8

 ن يكون من لغة واحدة وهي اللغة العربية الموحدة.أ -1

 ومن فوائده: 

 .(1)توسيع من القيم التعبيرية، وتبسط مَداَها اللفظي  -4

 

 

 

 

                                       
 .141جالل الدين عبد الرحمان أبو بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص ( 1)



 

 
 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: العالقات الداللية على مستوى المتواليات النصية في جدارية محمود 
 درويش

 المجمل والمفصلعالقة أوال: 

 والخصوصعالقة العموم ثانيا: 

 عالقة المطلق والمقيدثالثا: 
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 الــمـــجـــمــــل والـــمـــفـــصــــــل: عالقــــة أوال:

تعد هذه العالقة شديدة الصلة بالتماسك النصي، إذ التفصيل يعد شرحا لإلجمال، واإلجمال 
سابق التفصيل، ومن ثم نرى أن التفصيل يحمل المرجعية الخلفية لما سبق -في الغالب–

وكذلك تعتمد هذه العالقة على  (1)إجماله في اإلجمال، وكذلك يمثل ردا للعجز على الصدر
أحدهما مجمال وآخر يشكل تفصيال لذلك المجمل بإيراد عناصر أو أقسام طرفين يكون 

. وكذلك في قول أحد من علماء اللغة أبو (2)تجتمع كلها لتعود فتعطي معنى الطرف األول
بني الشيء على وجه نما يو المجمل ما يتناول جملة أشياء أ »هالل العسكري إذ يقال: 

جملة بعده يأتي التفصيل بمعنى أن المجمل في أي يأتي الكالم « الجملة دون التفصيل
 .(3)نظره هو اللفظ المتضمنة فيه مجموعة من المعاني

ر هو أن تخي»ويتضح جليا واضحا في قول كل من ابن يعيش في مفهوم المجمل:  -
لنص على أحد د باخبرا أو تذكر لفظا يحتمل وجوها فيتردد المخاطب فيه فتتنبه على المرا

وكذلك يعني اإلجمال  (4)«رض تفصيال له من بعد اإلبهام الذي لحقهغلمحتمالته تبين ل
ولهذا قال  (5)والتفصيل إيراد معنى على سبيل اإلجمال ثم تفصيله أو تفسيره أو تخصصه

. (6)«المجمل ما لم تتضح داللته فالذي يوضحها التفصيالت التي تأتي بعده»السيوطي: 

                                       
صحبي إبراهيم الفقين علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، الجزء الثاني، دار قباء, للطباعة والنشر والتوزيع،  (1)
 .414م، ص 8000، القاهرة، 4ط
 .490، عمان، األردن، د ت، ص 4زاهر بن مرهون الدودي، الترابط النصي بين الشعر والنثر، دار جرير، ط  (2)
 .18، صم4818هالل العسكري، الفروق اللغوية، دار األفاق الجديدة، بيروت،  أبو  (3)
 .10ط، بيروت، لبنان، د ت، ص دم الكتب، لابن بعيش، شرح المفصل، مطبعة عا  (4)
 .418ينظر جميل عبد الحميد، البديع بين البالغة واللسانيات النصية، ص   (5)
ط،  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،1القران، ججالل الدين السيوطي، االتقان في علم   (6)

 .11، ص م4899لبنان، 
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لمحال إليه، والتفصيل يمثل المحيل والمرجعية وكذلك في مجمل األمر أن اإلجمال يمثل ا
 (1)بالتكرار الشكلي والداللي

 مرجعية خلفية داخلية                                

                                                           

مل وأنهما ال يسيران دائما الجبمعنى أن عالقة اإلجمال والتفصيل يسيران وفق اتجاهين، 
 تم التفصيل قد يتقدم المفصل على المجمل في بعض األحيان التحقيق الشاعر أمور نفسية.

نلتمس المجمل والمفصل من خالل عنوان جدارية محمود درويش، وبعد ذلك فصل في  -
 العنوان من خالل بعض المقاطع المذكورة في القصيدة، من بينها في قوله: 

 فلنذهب الى اعلى الجداريات:  -

 ارض قصيدتي خضراء عالية 

   (2) كالم اهلل عند الفجر ارض قصيدتي

عنوان القصيدة بالجدارية وأنها تحمل الكثير من الدالالت، فالجدار يحمي من العواصف  -
 من البرد من الحر، وقد يشكل حاجزا بين شخص وآخر.

اء داللة على النماء واالستمرار، يذكر الشاعر محمود درويش ان ارض قصيدته خضر  -
 وقد اختار الشاعر زمن الفجر زمنا لكتابة هذه القصيدة.

 وفي مقطع آخر قوله: 

 ولي منها: صدى لغتي على الجدران 

 يكشط ملحها البحري 

                                       
 .491-491صبحي ابراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص   (1)
 .41الديوان، ص( 2)

 التفصيل اإلجمال
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  ( 1) حين يخونني قلب لدود.

يفصل العنوان في هذا المقطع بان الشاعر محمود درويش عند كتابته للجدارية كان  -
 يعاني بالفعل من خالل تجربة واقعية عند ما تعرض الشاعر الزمة قلبية حادة.   

 يبرز لنا اإلجمال والتفصيل من خالل قول الشاعر:   -

 سأصير يوما ما أريد

 سأصير يوما فكرة 

 سأصير يوما شاعرا

 2 يوما كرمةسأصير 

أجمل الشاعر القول في هذا المقطع من خالل قول )سأصير يما ما أريد( وبعد ذلك  -
بدأ يفصل هذا المقطع في قوله )سأصير يوما فكرة( وكذلك )سأصير يوما شاعرا( وأيضا 

 )سأصير يوما طائرا( وكذلك )سأصير يوما كرمة(.

التي  لتحقيق أفكاره وأحالمهوبدأ الشاعر يفسر ويفصل لنا ما يريد أن سيكون يوما،  -
 تكمن في ذهنه، يريد أن يكون شاعرا.

 وفي مقطع آخر:  -

 خضراء أرض قصيدتي خضراء

 (3)يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن كما هي في خصوبتها

                                       
 .18الديوان، ص (1)
 .41-48ديوان، ص ال  (2)
 .14، ص الديوان  (3)
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 اإلجمال في المقطع األول من خالل قول الشاعر: )خضراء أرض قصيدتي خضراء(

 الشاعر )يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن ويتمثل التفصيل بعد هذا المقطع في قل -
كما هي في خصوبتها(، أن هذه األرض الخضراء هي أرض قصيدة، ويقوم بحملها من 

 زمن إلى آخرهم الغنائيون.

 ويظهر كذلك في مقطع آخر:  -

 كأن الرض ضيقة على 

 المرضى الغنائيون، أحفاد الشياطين

 المساكين المجانين الذين إذا رأوا

 (1) ال لقنوا الببغاء شعر الحبحلما جمي

يبرز اإلجمال في قول الشاعر )كأن األرض ضيقة على المرضى الغنائيون( وبدا  -
يفصل في هذا القول )أحفاد الشياطين المساكين المجانين الذين إذا رأوا حلما جميال لقنوا 

 غنائيين.الالببغاء شعر الحب( بدأ الشاعر القول مجمال ثم فصل في الحديث عن المرضى 

 يصور لنا الشاعر حالة المرضى، يكون إحساسهم كأن األرض ضيقة عليهم. -

 ويظهر لنا اإلجمال والتفصيل في مقطع آخر من خالل قول الشاعر محمود درويش:  -

 أريد أن أحيا 

 فلي عمل على ظهر السفينة

 ال لنقذ من جوعنا أو من 

                                       
 .19-11ديوان، ص   (1)
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 دوار البحر، بل لشاهد الطوفان

 .(1)عن كثب

القول في هذا المقطع )أريد أن أحيا( وبعد ذلك بدأ الشاعر يفصل ما ذكره سابقا أجمل  -
في هذا المقطع )فعلى عمل على ظهر السفينة، ألنقذ طائر من جوعنا، ومن دوار البحر، 

 بل ألشاهد الطوفان( فصل الشاعر قول يريد أن يحيا لمشاهدة الطوفان.

القة إخبارية ال يكاد يخلو منها النص، من خالل هذا تعد عالقة اإلجمال والتفصيل ع -
 .(2)يتحقق درجة معينة من التواصل، ويعتمد على الربط القوي بين أجزاء النص

 وكذلك يتجلى اإلجمال والتفصيل في قول الشاعر. -

 يبدأ الشاعر في قوله بعالقة اإلجمال ثم يفصل قوله:  -

 مشوا صامتين معي على خطوات أجداديآ و

 ووقع الناي في أزلي

 وال تضعوا على قبري البنفسج، فهو

 زهر المحبطين يذكر الموتى بموت

 .(3)الحب قبل أوانه

                                       
 .19، ص ديوان ال(1)
، 8008، بيروت، لبنان، 8محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط ( 2)

 .888ص 
 .10ديوان، ص ال  (3)
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يتجلى اإلجمال في المقطع األول في قول الشاعر )وامشوا صامتين معي على خطوات 
أجدادي ووقع الناي في أزلي( وبعد ذلك فصل هذا في قوله )وال تضعوا على قبري البنفسج، 

 فهو زهر المحبطين(.

يبين لنا الشاعر أن بعد موته أن يمشوا صامتين معه مثلما مشوا عليه أجداده سالفا،  -
 وال يضعوا فوق قبره األزهار التي تحمل اللون البنفسجي فهي تدل فهي تدل زهر المحبطين.

بما أن االنسجام يمثل المعايير التي تحقيق تماسك النص، ضمن األفكار العميقة، وله  -
 .(1)اللغة النصي أهمية كبيرة في علم

 يظهر اإلجمال والتفصيل في هذا المقطع:  -

 وانتظر

 ولدا سيحمل عنك روحك فالخلود هو التناسل في الوجود 

 .(2)وكل شيء باطل أو زائل

بدأ الشاعر بعالقة اإلجمال في المقطع األول )وانتظر ولدا سيحمل عنك روحك( وبعد  -
 الوجود وكل شيء باطل أو زائل( ذلك فصل هذا القول في )فالخلود هو التناسل في

يفسر لنا الشاعر أن الذي يحمل اسمك بعد موتك هو ابنك أو أوالدكم، وان استمرارية  -
 الحياة تكون عن طريق التناسل، وأن الحياة زائل أي غير مستمرة فهي فانية.

 يبرز اإلجمال والتفصيل في قول الشاعر:  -

                                       
، عمان، األردن، 4ينظر، أحمد مداس، لسانيات النص منهج تحليل الخطاب الشعري، جدار للكتاب العالمي، ط  (1)

 .818-811، ص م8001
 .91ديوان، ص ال  (2)



العالقات الداللية على مستوى المتواليات النصية في جدارية محمود درويش          الفصل الثاني  

49 
 

 يا أيها الزمن الذي لم ينتظر

 1تأخر عن والدته لم ينتظر أحدا

يظهر اإلجمال في المقطع األول من خالل قول الشاعر )يا أيها الزمن الذي لم ينتظر(  -
 بعد ذلك فصل في المقطع الثاني من خالل قوله )لم ينتظر أحدا تأخر عن والدته( 

يوضح لنا الشاعر من خالل هذان المقطعان أن الزمن ال ينتظر أحدا تأخر عن والدته  -
 ا يمر فال يرجع إلى ماضيه ألن الزمن ال يتوقف لالنتظار.فالزمن عندم

بما أن االنسجام أو الترابط النصي، يهتم بالعالقات التي تساعد في ترابط معاني الجمل  -
في النص، فهو يتمثل برصد وسائل االستمرار الداللي، على خالف االتساق الذي يهتم 

 .(2)بالروابط الشكلية التي تتجسد داخل النص

يتشكل معجم الموت في الجدارية إفرادا وتركيبا بنسب عالية، وهذا ما يجعل هذه القصيدة  -
الطويلة مكرسة لتجربة الموت بكاملها، فألفاظ الموت وتراكيبه تخترق الفقرات الشعرية من 
البداية إلى النهاية، ويتنوع هذا المعجم تبعا للدالالت التي تراهن عليها الرؤية الشعرية إلى 

 .(3)وت، وهي دالالت تحيل على حقول متنوعةالم

 وظف الشاعر اإلجمال والتفصيل من خالل هذا المقطع:  -

 يا موت انتظر يا موت

 حتى أستعيد صفاء ذهني في الربيع

                                       
 .81ديوان، ص ال  (1)
، بيروت، لبنان، 8محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط ( 2)

 .18-11-11، ص م8008
 
 .91عبد السالم المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص   (3)
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 .(1)وصحتي، لتكون صباحا شريفا

يبرز لنا اإلجمال في هذا المقطع )يا موت انتظر يا موت( وفصل هذا الكالم يقول  -
 فاء ذهني في الربيع وصحتي التكون صيادا شريفا(.)حتى أستعيد ص

الشاعر محمود درويش يريد الموت أن تنتظره ألن الشاعر كان مريضا، أراد أن يسترجع  -
 قواه العصبية الجسدية والنفسية ليكون صيادا في القوة والقدرات الجسدية لمواجهة الصعاب.

 طع في قوله:يوضح لنا الشاعر اإلجمال والتفصيل من خالل هذا المق -

 وأنا ال شيء آخر

 واحد من أهل هذا الليل، أحلم

 بالصعود على حصاني فوق، فوق 

 .(2)لتبع الينبوع خلف التل

)وأنا أنا، ال شيء آخر( ويفصل هذا في )واحد من  يحمل الشاعر القول: هذا المقطع -
 أهل هذا الليل، أحلم بالصعود على حصاني فوق، فوق ألتبع الينبوع خلف التل(

يظهر لنا من خالل هذه المقاطع أن الشاعر بين لنا أنه هو ليس أحد غيره وأنه واحد  -
من أهل هذا الليل، يحمل لكي يكون صاعدا فوق حضانة إلتباع الينبوع خلف التل.أي 

 إلتباع أسالفه اآلخرين في تحقيق األحالم في الحلوى.

األفكار داخل النص، وأن ومن خالل هذا بأن االنسجام هو الذي يساعد على ربط  -
 العالقات الداللية كذلك داخل النص تساهم.

                                       
 .14ديوان، ص ال  (1)
 .18ديوان، ص ال  (2)
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 :وصوالـــخــص ومثــــانيـــــا: عـــــالقــــة الـــعــم

 هم في تفاعل النص، إلبرازيس الخاص من العالقات الداللية التيتعد عالقة العام و  -
 جوانبه الفنية.

نه يضم دالالت متعددة تنضوي ويعرف موضوعها الدال الذي يكون مدلوله عاما، أل -
. وعلى سبيل المثال في قول كلمة حيوان يشمل: نمر، قط، فأرن فر، بما أن الحيوان (1)تحته

 .(2)الخاص منها )نمر، قط...( ىهو العام الذي يضم تحته هذه الخواص إل
 تبرز عالقة العام والخاص من خالل هذه المقاطع: -

 ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب       
 طفولة أخرى، ولم أحلم باني   

 (3)كنت أحلم
يتجلى العام والخاص في قول الشاعر محمود درويش العام يظهر في )يحملني(، من  -

ذلك جاء الخاص في )جناح حمامة(  نىخالل قول الشاعر يبدو العام في لفظة يحملني بع
 أي الخاص ظهر بعد العام في هذه المقاطع.

ر من خالل هذه المقاطع أن جناح الحمامة هي التي أن الشاعر محمود درويش يتصو  -
تحمله، وتحمل اللون األبيض داللة على النقاء والطهارة، وبعبارة أخرى أن اللفظ العام عبارة 

 .(4)عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة
 
 

                                       
 .188ص  جالل الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  (1)
 4ينظر، ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية، ضبط نصوصه عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، ط  (2)

 .808م، ص4881بيروت،ن لبنان، 
 .08الديوان، ص  (3)
 4881محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المعاجم في علم أصول الفقه، دار المعرفة، ط، القاهرة، فخر الدين  ( 4)

 .84ص
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 ورد العام والخاص في مقطع آخر:  -
 هذه لغتي، وهذا الصوت وخز دمى 

 (1)ولكن المؤلف آخر...
يتبين من خالل هذا المقطع العام والخاص في )لغتي( تحمل معنى العام والخاص في  -

كلمة )الصوت( ألنه خاص باللغة ال بشيء آخر، فاللغة عند محمود درويش هي بؤرة 
ظهار نرجسيتها بقدر ما. ما هي وسيلة  اإلحساس بالذات ليس الهدف منها تضخيم الذات وا 

 عنده هي التي تدل على الحضور اإلنساني في التاريخ، واللغةإلثبات الهوية والوجود فاللغة 
أكثر جوهرية من كونها وسيلة تعبير وهي سالح للدفاع عن حقبة في الوجود وتظل أي لغة 

 (2)بنت االجتماع البشري في بيئة تحيط بها، وتتحكم فيها مجموعات متشابكة من العالقات
الكلي إلى المعنى الجزئي، ويبدوا ذلك  كما عمد إلى تضييق داللة الكلمة من المعنى -

في هذا المثال التشهي عام والوحم للحبلى خاص وكذلك النوم عام، والقيلولة منتصف النهار 
 .(3)خاص

 جاء العموم والخصوص في قول الشاعر:
 أنا من تقول له الحروف الغامضات: 

 .(4)أكتب تكن
ي حمل اسم العام أما الخاص فيكون فيبرز العموم في كلمة )أكتب( إلى الكتابة هي التي ت

ود درويش ليس هناك فصل في كلمة )الحروف( ألن الحروف خاصة بالكتابة عند محم
درويش على أهمية الكتابة في قصائده ويبين دورها في تحرير الذات المبدعة، وكأن تأكيد 

                                       
 .81الديوان، ص   (1)
، ص 8000، الرياض، 4محمد أديب عبد الواحد جمران، معجم الفصيح من اللهجات العربية، مكتبة العبيكان، ط ( 2)

01. 
 .181-188الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي، ص  جالل  (3)
 .81الديوان، ص  (4)
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محمود درويش من أثر انهيار األحالم، ومأساوية الواقع، وشعوره باالغتراب لم يجد مالذا 
 إال في الكتابة، فهي سالحه في الدفاع عن نفسه ووجوده. 

 كتابة أكتب تكن، وكذلك من خاللهكذا تتحقق كينونة الشاعر محمود درويش من فعل ال -
 جوده لفعل القراءة اقرأ تجد.

ويجسد الشاعر محمود درويش عالقة العام والخاص، إلبراز التفاعل داخل القصيدة،    -
 ومن خالل هذا ظهر العام والخاص في هذه المقاطع:

 وقد تأتي الحياة فجاءة للعازفين عن
 (1)المعاني من جناح فراشة علقت بقافية 

ن، العام في )جناح فراشة( وبعد ذلك تأتي عالقة يالعام والخاص في كل من اللفظت سديج
الخاص في )علقت(، فالشاعر محمود درويش من خالل هذا المقطع فقد ذكر العام أوال أي 
في البداية وبعد ذلك ذكر الخاص، وفي بعض األحيان يكون العكس، فالشاعر محمود 

 علية في ذلك الوقت.درويش يصور حالة الحياة كيف هي 

 االمخصوص وهو ما وضع في األصل عامإضافة إلى ما سبق الذكر به أن في العام  -
ثم خصص في االستعمال وقد ذكر ابن دريد أن الحج أصله قصد الشيء ثم خص بقصد 

والعام هو عكس التخصيص ومن ذلك كلمة )العين( وهي أصل معناها العين  (2)البيت
 .(3)عين الجاسوس ىى نبع الماء، وعلولكنها تطلق عل المبصرة

 
 
 

                                       
 .18الديوان، ص   (1)
 .11جالل الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ن ص   (2)
رية، دط، االسكندراغي، علم الداللة مع دراسة تطبيقية مقارنة، دار المعرفة الجامعية، ممحمود أحمد حسن ال (3)

 .11ص 8008
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 ومن خالل هذا القطع نلتمس عالقة العام والخاص في قول محمود درويش:  -
 ما قيمة الروح إن كان جسمي

 مريضا، وال يستطيع القيام 

 (1)بواجبه الولي

يتضح جليا من خالل من خالل هذا المقطع العام في )الروح( وبعد ذلك ذكر الخاص  -
وهذه العالقة تبين أن الروح خاصية من خصوصيات، الجسد بال روح ال قيمة في )جسمي( 

له من خالل قول محمود درويش، فظهر هذا المقطع الروح والجسد كل منهما يكمل اآلخر، 
أن محمود درويش يعترف من خالل قوله هذا أنه لن يبقى له إال متران من اقتراب يضم 

 مستوى القلب.جسده ألنه الشاعر يعاني من مرض على 
وبما أن الخاص أقوى في داللته على المعنى المقصود، ويعد كذلك الخاص مخصصا  -

. وذلك عندما تستند العالقة (2)للعام مطلقا، سواء كان متقدما على العام أو متأخرا عنه
. (3)وتتأزر الروابط بين طرفي الخطاب يكون أحدهما مكثف )عام(واآلخر مفسر )خاص(

والعموم والخصوص من العالقات الدولية األساسية، وتختلف األلفاظ في داخل المجموعة 
الواحدة من هذا الجانب اختالف بعيدا ومثال ذلك )السبت( في اللغة الدهر ثم خص بأحد 

 .(4)أيام األسبوع

                                       
 .81الديوان، ص   (1)
 4ينظر عمرو خاطر عبد الغني وهدان، أثر اللغة العربية في استنباط األحكام الفقهية، مؤسسة حورس الدولية، ط  (2)

 .811، ص 8008االسكندرية، 
، عمان، 4بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير، ط ينظر خليل  (3)

 . 18ص  ،األردن د ت
 .414محمودي فهمي حجازي، دار قبا، للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، القاهرة، د ت، ص  (4) 
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تنكشف عالقة العام والخاص في جدارية محمود درويش من خالل هذه المقاطع في  -
 : قول الشاعر

 .(1)ووحدي أحمل الدنيا على كتفي تورا هائجا، وحدي أفتش شارد الخطوات على أبديتي
كما نلحظ العام في كلمة )أحمل الدنيا( وبعد ذلك يأتي الخاص في كلمة )كتفي ثورا(  -

فالشاعر هنا خص حمل الدنيا أن يكون على كتفي ثورا، وهو جزء من الكل الذي هو الثور 
هو الكل، أي الشاعر يتصور أنه هو الذي يحمل الدنيا وحده على أي كتفي جزء والثور 

 كتفي ثورا.
ولم نعرف من األزهار غير شقائق النعمان فلنذهب إلى أعلى الجداريات أرض قصيدتي  -

 .(2)خضراء، عالية
يتمثل في هذا المقطع عالقة العام والخاص فالعم في كلمة )األزهار( بعد ذلك يأتي  -

ق النعمان( فخص الشاعر محمود درويش من األزهار غير شقائق الخاص في كلمة )شقائ
النعمان، وفي السابق كانت كلمة الوردة على كل الزهور أما اآلن فأصبحت تحمل معنى 

 العام والزهور اآلخر تحمل معنى الخاص.
فقد ميز السيوطي في عالقة العام والخاص في قوله هذا ما وضع في األصل عاما،  -

عمال ببعض أفراده: ومثاله )الحج(، أصله قصد الشيء ثم خص بقصد ثم خصص في االست
البيت و)السبت( في اللغة الدهر، ثم خص بأحد أيام األسبوع، وقد ذكرت منه أمثلة عديدة 

 في )أشكال التغير الداللي(.
ما وضع في األصل خاصا ثم استعمل عاما، ومنه: لفظ الورد أصله إتيان الماء، ثم  -

 ء ورد.صار إتيان كل شي
 ما وضع عاما واستعمل خاصا، ثم أفرد بعض أفراده اسم يخصه ومنه:  -

                                       
 .18ص  ،الديوان  (1)
 .41الديوان، ص   (2)
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 .(1)البغض عام والعراك بين الزوجين خاص -
أن للعرب كالم بألفاظ تختص به معان وعلى سبيل المثال قول القائل في كلمة  -

الخضروات في السابق كان يطلق على كل ما هو أخص أم اليوم فأصبح يطلق على 
 في العصور السابقة عاما ثم تطور وأصبح شيء خاصا يطلق على الخضر. الخضر، فكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .188أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص جالل الدين عبد الرحمان  (1)
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 الـــــمـــطـــلــــق والـــمــقــيـــد:عالقـــــــة ثـــــالـــثـــــــــــا: 

أما فيما يخص عالقة المطلق والمقيد وردت بعدة تعريفات، قد عرفها ابن فارس في  -
)الصاحبي(، وهو أن يذكر الشيء باسمه ال يقرن به صفة وال شرط وال زمان وال مكان وال 

من ذلك المائدة ال يقال لها مائدة حتى يكون عليها » عدد وال شيء يشبه ذلك، فقال: 
 ذكرناه، فتكون ذلك القرين زائد في المعنى اض مذكر بقرين من بع. أما التقيد أن ي(1)طعام

. كما نلتمس ما أورد فيما (2)من ذلك أن يقول القائل زيد ليث فهذا شبيه بليث في شجاعته
بعده الثعالبي في فقه اللغة على سبيل المثال في قوله ال يقال كأس إال إذا كان فيها شراب 

ال فهو تراب ال فهي زجاجة )...( وال يقال ثرى إال إذا كان نديا وا   .(3)وا 
وقارئ قصيدة جدارية محمود درويش سيقف عند منطلقات عديدة لجأ الشاعر إليها  -

 تواصلية وجمالية، من خاللها يتجلى المطلق والمقيد في هذا المقطع:  لغيات
 ال شيء يوجعني على باب القيامة -

 ال الزمان وال العواطف
 (4)ال أحس بخفة الشياء

نلتمس من خالل هذا المقطع المطلق في كلمة )ال أحس( وقيد هذا اإلحساس بكلمة  -
 )خفة األشياء(.

إلحساس من خالل مرضه، وهذا ما عاشه بالفعل أصبح الشاعر محمود درويش عديم ا -
 ألنه قام بكتابة هاته القصيدة بعد تجربة واقعية ذاق فيها موته الحقيقي.

 
                                       

ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن القرب في كالمها، حققه وضبطه نصوصه عمر فاروق   (1)
 م، ص4881، 4انطباع، مكتبة المعارف، بيروت: ط

م، 8001، عمان، 4ابن بطوطة للنشر والتوزيع، ط عبد القادر سالمي، علم الداللة في المعجم العربي، دار  (2)
 .88ص
 .19 ، ص4889، بيروت، لبنان، 4الثعالبي، فقه اللغة، تحقيق أمين نسب، دار الجبل، ط  (3)
 .44ديوان، ص ال  (4)
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 بما أن قصيدة الجدارية محمود درويش تتضمن المطلق والمقيد من خالل هذه المقاطع:  -
 لم أجد أحدا ألسأل: 

 (1)؟ أين مدينة الموتىأنتئأين 
كلمة )المدينة( وقيد هذه المدينة بأنها مدينة )الموتى(أن الشاعر  يبدو لنا المطلق في -

 محمود درويش لم يقيدها مثال بمدينة األحياء قيدها بمدينة الموتى.
أن محمود درويش يفصل الموت في مدينته إلى في أرضه بحمولتها الرمزية يغدو  -

مقدسا ومطلوبا فإذا كان الوليد يجد األمان والطمأنينة في حضن أمه عندما تضمه إلى 
صدرها، فإن الفلسطيني يستمد هذا اإلحساس الثابت من طفولته ويطبقه عمليا عندما يسمو 

 (2)تشردبترابها الرحيم على حياة الفرار وال متشفعافي أرضه  على حياة المهانة مفضال الموت
وعلى هذا جدارية محمود درويش تكمن بين مقاطعها هذه العالقات إلبراز نوع من  -

 التفاعل واإلبداع داخل القصيدة.
 كما يظهر كذلك المطلق والمقيد بين هذه المقاطع في قول الشاعر محمود درويش:  -

 علىوليشرب نبيذي العابرون 
 (3)ثريات المكان السكري

 يتمثل المطلق في كلمة )ليشرب( وبعد ذلك يأتي المقيد وهو )نبيذي(. -
فالشاعر هنا بين لنا بما سيشرب حدده في مقاطعه الشعرية وهو النبيذ لم يقول ليشرب  -

 ماء أو عصير أو سائل من السوائل فقيده بشرب النبيذ.
ء ذ في المكان الذي يشرب فيه هذا الشيعند اإلحساس بالضيق، يتجه إلى شرب النبي -

 المحرم.
 ويبرز لنا في مقطع آخر المطلق والمفيد:  -

                                       
 .44ديوان، ص ال  (1)
 .84ينظر، عبد السالم المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص   (2)
 .41ص  يوان،الد  (3)
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 وسمعت صوت الماء في الفخار يبكيهن 
 (1)عدن إلى السحابة يرجع الزمن الرغيد

ويتمثل المطلق والمقيد في جدارية محمود درويش في )صوت( ويأتي بعد ذلك المقيد  -
وهو )الماء(، فالشاعر هنا لم يقيد هذا الصوت بصوت اإلنسان أو الحيوان، بل قيده بصوت 
الماء، وهذا كله ليبين لنا الشاعر محمود درويش نوع من التفاعل والحيوية، من خالل هذه 

 ين طيات هذه المقاطع. العالقات الموجودة ب
ستندرج هذه العالقة في نموه القصيدة وهي عالقة المطلق والمقيد، وأنها تكمن من  -

 خالل هذه المقاطع: 
 أنا النبي لدعي وحيا

 .(2)وأعلن أن هاويتي صعود

يتحدد من خالل هذا المقطع، أن المطلق يكمن في كلمة )أنا( ويأتي بعد ذلك في  -
 )ألدعي( قيد المطلق وهو األنا في النبي وفي األدعي. اللفظتان )النبي( وكذلك

 كذلك في مقطع آخر: -
 ولم أجد صوتا لصرخ أيها 

 .(3)الزمن السريع
يتجلى من خالل هذا المقطع المطلق في كلمة )صوتا( وكذلك المقيد يتمثل في كلمة  -

 )ألصرخ( أن الشاعر قيد الصوت بالصراخ فلم يقيد شيء آخر. 
أنا الشاعر وجماعته ليكونوا صفا واحدا، وصوتا  اتحادومن هذا يتطلب محمود درويش  -

واحدا مقابل العد وفي الجانب اآلخر من الصراع، واألنا تعني تماما أنها تخوض حربا 

                                       
 .80، ص السابق مرجع  (1)
 .40ديوان، ص ال  (2)
 .88، ص الديوان  (3)
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ومعركة مع المحتل، لذلك ترى أن العمل الفردي بالتأكيد سيكون فاشال، فال بد من التالئم 
 .(1)الجماعي

 قة المطلق والمقيد في هذا المقطع: تظهر عال -
 طبيبي الفرنسي رأيت 
 زنزانتي يفتح

 .(2)ويضربني بالعصا
نلتمس من خالل هذا المقطع في )طبيبي( وقيده بـ )الفرنسي(، وأن الشاعر يصور  -

 كيف رأى طبيبه، والشاعر قيده بالفرنسي ولم يذكر اسم بلد آخر.
من خالل هذا أن النص اعتباره بنية كلية تتكامل عناصره اللغوية وتتفاعل فيما بينها  -

سعيا إلى تشكيل مقراه أو داللته الكلية، باعتبارها تمثل شبكة متكاملة من العالقات التي 
 . (3)تساهم في داللته العالقات

يعاني من  كان ذكر الشاعر فيما سبق طبيبه الفرنسي من خالل المقاطع الشعرية، ألنه -
أزمة قلبية حادة، فإنه توجه إلى البلدان األجنبية لمعالجة مرضه، وهذا ما جعل محمود 

 درويش يذكر طبيبه الفرنسي في هذه الجدارية.
 
 
 

                                       
ينظر، صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي، األنا في شعر محمود درويش، دراسة سوسيو ثقافية في دوانية، عالم   (1)

 .18، ص م8041، بيروت، 4الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط
 .88ديوان، ص    (2)
م، ص 8048، االسكندرية، 4عيسى، النص الشعري وأليات القراءة، دار الوفاء، بدنيا الطباعة والنشر، ط فوزي  (3)

01. 
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ثراء داللته اللغوية، تطلق على  - نالحظ أن عالقة المطلق والمقيد تقوم بتفاعل النص وا 
ل متعلقة به غير بعيد عنه مثال ذلك في قو شيء من األشياء وتقيده: بشيء له صلة به 

 محمود درويش:
 رأيت أبي عائدا 

 من الحج مغمى عليه
 . (1)مصابا بضربة شمس حجازية

نلتمس هنا المطلق من خالل هذا المقطع في )مصابا( تم تأتي بعد هذا المطلق معنى  -
)بضربة شمسية(، يصور الشاعر عن محمود درويش عودة الوالد من مكان الحج  التقييد قي

 وهو مصاب بضربة شمس حجازية.
 كما يتجلى في مثال آخر المطلق والمقيد:  -

 رأيت شبابا مقاربة 
 يلعبون الكرة

 .(2)ويرمونني بالحجارة
فكلمة)شبابا( تحمل معنى المطلق أما الكلمة الثانية وهي المقيدة في )مغاربة( ميزة  -

الشاعر بين الشباب، وأنه رأى شبابا مغاربة لم يرى شبابا من بالد أخر ألن البلدان تختلف 
وتتعدد في أسمائها والمحيط الذي قولها، فالشاعر محمود درويش جدارية حدد فيها الشباب 

 وهم مغاربة. 

                                       
 .10الديوان، ص   (1)
 .10، ص الديوان  (2)
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إن محمود درويش يمارس إبداعه الشعري من خالل توظفه لهذه العالقات وغيرها،  -
ويتمتع بما يمكن أن نسميه الهوس اإلبداعي في النص الشعري األدبي الذي يحقره دائما 

 .(1)في اإلبداع
تظهر في جدارية محمود درويش مجموعة من العالقات في قصيدته، بما أنها تختلف  -

من مقاطع هذه القصيدة ومن خالل هذا نذكر المطلق والمقيد في وتتنوع حسب كل مقطع 
 هذه المقاطع: 

 كن جديرا برائحة الخبز كن 
 الئقا بزهور الرصيف

 .(2)فما زال تنور أمك مشتوه
ن فيه المطلق والمقيد، يظهر المطلق مكول الشاعر من خالل هذه المقاطع ينالحظ أن ق

برائحة )الخبز( أي أن المقيد في كلمة )الخبز(، أما في في كلمة )رائحة( قيد هذه الرائحة 
المقطع الثاني فيمكن كذلك المطلق في )بزهور( وقيده فيما بعد بـ )الرصيف( إن هذه الزهور 

 هي زهور الرصيف.
بما أن شعر محمود درويش يصب في خانة الشعر الحديث وأنه شاعر فلسطيني من  -

ألسطورة داخل قصائده، ويفهم شعره إال من خالل مز وار شعراء النضال والكفاح ويوظف ال
 .(3)القراءة العميقة ال السطحية

 

                                       
، القاهرة، 8محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش، إبتراك للطبعة والنشر والتوزيع، ط  (1)

 .40م، ص8008
 .18الديوان، ص   ((2

شعره(، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  –سامي محي الدين أمين، روائع من قصائده محمود درويش )حياته (3)
 .01م، ص 8009، القاهرة، 4والتوزيع، ط
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يبدو من خالل هذه المقاطع المطلق والمقيد ألن الشاعر يوظف هذه العالقات في  -
القصيدة لتساعده على جماليات القصيدة، من هذا يظهر المطلق والمقيد بين طيات هذه 

 المقاطع في: 
 ك يا غريب، ولن تراني نجمة فالليل يسلم روحه ل

 إال وتعرف أن عائلتي ستقتلني بماء الالزورد
 .)1( فهاتني ليكون لي

يتحدد بين هذه المقاطع المطلق والمقيد في كلمة )بماء(، ثم ذلك يأتي المقيد في كلمة  -
 ماء الالزورد. و)الالزورد(، فالشاعر حدد نوعية الماء الذي ستقتله به عائلته وه

يتضح من خالل هذا أن المطلق والمفيد من الوسائل التعبيرية الفاعلة التي تكمن في  -
 .)2(الغاية الفنية الجمالية النص األدبي وتفاعله مع القارئ

 في مثال آخر يتجلى كذلك المطلق والمقيد في:  -
 لكن الحياة جديرة بغموضها   

 .(3)بطائر الدوري
 )بطائر( وبعد ذلك يأتي المقيد في )الدوري(.يبرز من هذا المقطع المطلق في كلمة  -
فالشاعر محمود درويش في هذه القصيدة حدد نوعية هذا الطائر الدوري، ويصور في  -
 ن الحياة تحمل في أيامها الغموض.أ
 
 

                                       
 .11الديوان، ص  (1)
ط، دة، بيين الجاحظيعثمان خشالف، الرمز والداللة في الشعر المغرب المعاصر )فترة االستقالل(، منشورات الت  (2)

 .8-1، ص م8008الجزائر، 
  .14الديوان، ص  (3)
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نلحظ أيضا في مقاطع أخرى هذه العالقة التي تبدو أنها فاعلية في قصيدة جدارية  -
 محمود درويش في قول الشاعر: 

 لي منها حمار الحكمة المنسي فوق التل 
 .(1)يسخر من خرافتها وواقعها

يتبين من خالل هذان المقطعان المطلق في كلمة )حمار( وبعد ذلك يأتي المقيد في  -
كلمة )الحكمة( ألن الشاعر محمود درويش في قصيدته الجدارية قيد هذا الحمار بأنه حمار 

 الحكمة ال شيء يقابله وأنه منسي.
 ك يبرز المطلق والمقيد في مقاطع أخرى منها: وكذل -

 يا دم الطاووس، يا قناص قلب
 سلجأالذئب، يا مرض الخيال 

 على الكرسي، ضع أدوات صيدك
 .(2)تحت نافذتي

ذه تي هأوعلى هذا فتأتي عالقة العام والخاص عند أراء العلماء، فهناك من يقول ت -
ة نطقت به سابقا وما يذكر اليوم وكذلك عالقالعالقة حسب الداللة التي تأتي فيها خالل ما 

 المطلق والمقيد.
حيان حسب المعنى أو وبما أن عالقة المطلق والمقيد ذكر بأنها تأتي في بعض األ -

كون هما: أن ت اتجاهانالداللة التي تكون بين المطلق والمقيد، ومن جهة أخرى تكون على 
هة أخرى أن تكون على صيغة داللة تحمل داللة على األمر وهو طلب وقوع الفعل ومن ج

 .(3)النهي الذي هو طلب ترك الفعل وقد تأتي في بعض األحيان على صفة

                                       
 .14الديوان، ص (1)
 .18، صالديوان (2)
 .481محمود عكاشة، الداللة اللفظية، ص  (3)
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أما عالقة العام والخاص فهي عالقة تكمن بين أطرافه بعض الخصوصيات من بينها  -
 .(1)مثال أسماء الشروط وكذلك أسماء االستفهام

 

                                       
 .481، ص الديوان (1)
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وفي الختام نقف عند آخر محطة في هذا البحث بعد هذه الدراسة اللسانية النصية للعالقات 
 الداللية في قصيدة جدارية محمود درويش، نخلص الى هذه النتائج: 

لنصي ا لقد ساهمت العالقات الداللية في جدارية محمود درويش على تحقيق اإلنسجام -
 وعملت على تنظيم األفكار واالحداث داخل بنية النص، والجمع بين اطرافه.

المعاني  وغنى في ثراءوبما أن التنوع الذي كان على مستوى العالقات الداللية يزيد اللغة 
واألساليب التي تحكمها عوامل اجتماعية ونفسية وغيرها من العالقات الداللية في كونها 

ر النصي يمثل حج االنسجامحقيق الترابط النصي، وعلى هذا فإن وسيلة من وسائل ت
 األساس في التحليل النصي.

ونرى ان الترادف واقع في جدارية محمود درويش وانه مثله مثل كثير من اللغات   -
ألنه يحمل صورة من صور ثراء اللغة وغناها بالمفردات والدالالت المتعددة، كما لها القدرة 

 على التعبير.
ادة على أن عالقة التضاد والمشترك اللفظي موجودة بكثرة في جدارية محمود زي  -

درويش عن غيرها من العالقات، إلبراز التفاعل داخل القصيدة، وبما أنها تعد ظاهرة من 
 الظواهر اللغوية التي أسهمت في نمو الثروة اللغوية واالتساع في التعبير.

 ى لتوسيع التبئير في القصيدة.كما وظف الشاعر محمود درويش دالالت أخر  -
كعالقات اإلجمال والتفصيل والعموم والخصوص والمطلق والمقيد في جدارية محمود  -

درويش، فهي عالقات تساهم بشكل كبير في تحقيق االنسجام النصي على مستوى االختيار 
 لشعري .اوالتناغم لبناء الالحق، على السابق ويعتمد على الربط القوي بين أجزاء النص 

لفية لخشديد الصلة باإلجمال ألنه يحمل عالقة المرجعية ايبدو التفصيل ذلك أن  -
 الداخلية لما أجمل من قبل، كما هو العام والخاص والمطلق والمقيد.

وفي األخير تبقى هذه اإلشكالية مثار بحث مفتوح في المستقبل ونرجو من اهلل عز  -
  وجل أن نكون قد وفقنا في هذا البحث.
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 :الملخص

نستخلص مما سبق بذكر في هذا البحث بأن اهتمام العلماء المحدثين بالداللة ما هو 
توسعوا و  إال امتداد لما قدمه القدامى، وبهذا فقد استفاد علماء العربية كثيرا من جهود غيرهم

في مجال الدراسة وعرفوا جوانب بحثية جديدة كما استفادوا من علوم الهنود واليونانيين، 
وكان للعالقات الداللية دورا هاما في تحقيق التماسك بين هذه العالقات، الترادف والتضاد 
والمشترك اللفظي وغيرهم، اصافة الى االنسجام الذي يمثل أسس الدرس النصي فهو الطريقة 
التي تساهم في ربط األفكار داخل النص، كما تعتبر محور من محاور الدرس الداللي في 

 كونها وسيلة من وسائل تحقيق الترابط النصي.

Abstract 

This research suggests that the fact that modern scholars` 
interest in semantics is a development and an extension of what 
have been achieved by previous scholars. Hence‚ Arabic scholars 
benefited from the works of other scholars such as Indians and 
Greeks and broadened their studies.In fact‚ they dealt with new 
areas fo research like semantic relations which play an important 
role in maintaining coherence. Among these sem antic relations we 
can cite synonymy‚ antonymy‚homonymy‚ etc. Semantic relations‚ 
moreover‚ constitute basis of coherence which in turn is one of key 
areas in text linguistics. Coherence‚ indeed‚ contributes to the linking 
of ideas in the text. Thus‚ it is a means of creating textual cohesion. 

 

 


