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مهين عنافجه ،*1صادق إبراهيمي كاوري

 .1طالبة دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،آبادان
 .2أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،آبادان
(تاريخ االستالم 2016/2/28 :؛ تاريخ القبول)2017/6/6 :

امللخّص
املقصود من الداللة املعجمية أو احلقول الداللية ،هو مسـتوى املـادة اخلـام الـل يسـتلهمها الـدارس منـهجا جتريبيـا علـى
موضوع من املوضوعات اللسانية أو األدبية ويدرسـها دراسـة دالليـة .وهـي نظريـة حديثـة الظهـور تعـىن بدراسـة جمموعـة
من الكلمات ترتبط دالالهتا ببعضها وتوضح عادة حت لفظ عام جيمعهـا مث يكشـف العالقـات فيمـا بينـها .ويرمـي هـذا
البح إىل دراسة األلفاظ يف قصيدة "ال تصاحل" ألمل دنقل دراسة داللية يف ظل احلقول الداللية أو املعجميـة ،ذلـك ألن
علــم الداللــة أو الســيمانتيك يتشــعب أساســا مــن داللــة املعجــم مــن بــني مجيــع الــدالالت (الصــوتية والصــرفية والنحويــة
واملعجميــة) .ويف هــذا املقــال ،حمــاوالت لكشــف الــدالالت الــل تــدخل يف حقــول معينــة مــع األخــذ بعــني االعتبــار املنــهج
الوصفي التحليلي لولفاظ الواردة حت احلقل املعني  ،هذا باإلضافة إىل دراسة أفكـار الشـاعر ومواقفـ خـالل األلفـاظ
الل أوردها .وقد استنتج البح إمكانية أمـل دنقـل يف توظيـف األلفـاظ الـل يرمـي البحـ إىل دراسـتها ضـمن احلقـول
الدال لية أو املعجمية ،كما توصل إىل النتائج الل متخض عنـ العالقـات الدالليـة يف داخـل احلقـل املعـني وذلـك ضـمن
السياق ،مما جعل للنظرية السياقة مكانة هامة يف القصيدة إىل جانب نظرية احلقول الداللية.

الكلمات الرئيسة
الداللة املعجمية ،احلقول الداللية ،أمل دنقل ،ال تصاحل.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* الكاتب املسؤول

Email: mahinanafje.gmail.com

118



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد األول ،ربيع 1438

مقدمة
جــاءت الداللــة مــن مصــدر الفعــل دلّ ،وهــو مــن مــادة دلــل الــل تــد ّل علــى اإلرشــاد إىل الشــيء
والتعريف ب ومن ذلك "دلّ على الطريق ،أي سدّد إلي "( .ابن جنّـي :1997 ،ج )33 ،1وتشـكل الداللـة
املعجميــة جانبــا مــن الدراســات اللغويــة احلديثــة ،فالكلمــة داخــل املعجــم ،هلــا معــىن مفــرد معــادل
لبيان الداللة وحني تدخل الكلمة السياق التركيي ،فإهنا تتحد مبعىن واحد وذلـك بفضـل القـرائن
املقالية ،فضال عن ارتباط كل سياق مبقام معني ،حتدد أبعاد القـرائن املتـوفرة يف الـنص ،وذلـك
ضمن حقول داللية ترتبط فيما بينها مبجموعة من الظواهر املتشاهبة والقابلة للمقارنة.
يتضح مما سبق ذكر  ،أن املعىن املعجمـي ملصـطلح الداللـة يشـري إىل كشـف احلقيقـة وماهيـة
الشــيء عنــدما يكــون خفيــا أو مســتورا ،فهــي تــدلّ علــى معرفــة الشــيء وتبيينـ حــىت يصــبح معلومــا
وحم ــددا وه ــذا املع ــىن أس ــهم يف توجيــ املفه ــوم االص ــطالحي للدالل ــة م ــع بع ــض االخ ــتالف يف
االستخدام.
يلفــ النظ ــر إىل أن وق ــوع اختي ــار الباحثــة عل ــى موض ــوع الدالل ــة املعجمي ــة يف قص ــيدة "ال
تصاحل" للشاعر أمل دنقل عمومـا ،ال ينطلـق مـن كونـ مطلبـا جلـيال فحسـب ،وإمنـا يعـود كـذلك
إىل ندرة الدراسات يف هذا امليدان .واختيار قصيدة "ال تصاحل" على وج اخلصوص ،يعـود إىل
لغــة أمــل دنقــل الشــعرية ومواقف ـ السياســية واالجتماعيــة الــل جتســدت أكثــر مــا جتســدت يف
قصيدة "ال تصاحل".
أمــا بالنســبة خللفيــة البح ـ  ،فهنــاك مؤلفــات عديــدةتناول دراســة الداللــة بــني النظــر
والتطبيــق ،ولكــن قلّ ـ الدراســات التطبيقيــة يف جمــال تطــور الــدالالت اللغويــة يف الدراســات
احلديثة ،السيما الطريقة الل تناول هذا البح جانبا منها يف ظل نظرية احلقول الدالليـة،
ميكن اإلشارة إىل بعضها :تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش لسـعيد أبـو خضـرة،
قصــيدة مــديح الظــل العــاي امــود درويــش دراســة دالليــة إلميــان جربوعــة .مــع العلــم بــأن
الدراسة األوىل "تطور الدالالت اللغوية يف شـعر حممـود درويـش" تـدخل يف إطـار موضـوع علـم
الداللــة التــارخيي .1وقــد أصــدرت "اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب" ،كتــاب التطــور الــدالي
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لولفــاظ يف الشــعر العــريب السياســي املعاصــر 1990 -1950م دراســة دالليــة للــدكتور أشــرف
حممد السعدي عام .2014
وهناك مؤلفات أخرى ميكـن اإلشـارة إليهـا وهـي :علـم الداللـة العـريب النظريـة والتطبيـق
للــدكتور فــايز الدايــة ،والتحليــل الــدالي إجراءاتـ ومناهجـ لكــر زكــي حســام الــدين الــذي
تناول فيها شر األلفاظ لغويا وبيّن فيها ما حتمل املفردة من معان أصلية وهامشية.
إن املنهج املتبع يف هذا البح منهج وصفي حتليلي يقوم على دراسة معجمية لولفاظ يف
قصيدة "ال تصاحل" للشاعر أمل دنقل.
أهداف البح هي:
 دراسة احلقل الدالي اخلاص بأعضاء اجلسم الداخلية دراسة احلقل الدالي اخلاص بأعضاء اجلسم اخلارجية دراسة حلقل الدالي اخلاص بأدوات احلرب والقتالكيف بدت األلفاظ الل اختارها الشاعر أمل دنقل يف احلقول الدالليـة املعينـة؟ وهـل هـي
تتفق والرو اخلطا بية املبنية على الثورة والـرفض؟ واألسـلوب الـذي اختـذ الشـاعر هـل جـاء
مالئما لتغيري الواقع والتأ ري في كما كان يرمي إلي الشاعر نفس وما هي العالقات الداللية
الل نتج عن األلفاظ داخل احلقول الداللية؟ ...كل هذ التساؤالت وغريها سيكشف عنها
هــذا البحـ اليســري ضــمن دراســة دالليــة لولفــاظ حتــدد إىل قــدر مــا نــات املعجــم اللغــوي
اخلاص بالشاعر أمل دنقل .ومع أن هذا اجلهد ال خيلو من غرات وفجوات ،إال أنـ يضـاعف
إىل ما يبذل الباحثون من دراسات يف هذا اجملال.

تعريف الداللة املعجمية
بعد أن بيّنا حيّز الداللة املعجمية ،البد من تقد تعريف جامع دد املالمح الل تتميّز هبـا هـذ
الظـاهرة اللغويـة السـيما أن الدراسـة تنـبين عليهـا .فالداللـة املعجميـة 1هـي تلـك الداللـة أو املعــاين
املتعــددة الــل يوردهــا املعجــم لولفــاظ املفــردة أو املرتبــة ترتيبــا معينــا يف لغــة واحــدة أو أكثــر.
(الكراعني1993 ،م)103 :
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ويرى متام حسـان أن املعـىن املعجمـي الـذي يقـوم املعجـم بتفسـري حـول الكلمـة ،إيضـاحا
وشرحا ،هو قاصر يف حقيقتـ عـن املعـىن االجتمـاعي أو الـدالي الـذي يعـىن بتتبـع اجلملـة أو
احلد الكالمي( .حسان)224 :1989 ،
وتتكوّن الداللة املعجمية من ال ة عناصر رئيسة هي:
أ) ما تشري إلي الكلمة يف العامل اخلارجي ،بعبارة أخرى إن الكلمات الـل اسـتحد ها
اإلنسان تشري إىل أشياء موجودة يف اخلارج ،حيـ يصـبح لكـل كلمـة معـادل يتمثـل
تلك األشياء وهو ما يطلق علي الغربيون (.)Denotation
ب) م ــا تتض ــمن الكلم ــة م ــن دالالت أو تس ــتدعي يف ال ــذهن م ــن مع ــان أي إن مجي ــع
العناصر الداللية الل ليس هلا صلة مباشرة مبا تشري إلي الكلمة يف اخلـارج أي
ما ترتبط ب .
ج) درجــة التطــابق بــني العنصــر األول والثــاين أي مــدى التطــابق بــني الداللــة املعجميــة
األصلية للكلمة والدالالت اهلامشية هلذا املعنة املعجمي( .أنيس)106 :1984 ،
البد هنـا مـن اإلشـارة إىل أن ا لداللـة املعجميـة تكـون عرضـة للتغـيري  .وقـد أشـار الـدكتور
إبراهيم أنـيس إىل األسـباب الداعيـة لـذلك يف كتابـ داللـة األلفـاظ يف ال ـة فصـول مسـتقلة
حت عنوان :تطور الداللة ،عوامل التطور يف الداللة ،أعـراض التطـور الـدالي( .ينظـر :أنـيس،
 )167-122 :1984وقـد اعتــم عبــد الغفـار حامــد هــالل أن الداللــة املعجميـة تغــريت بعــد عصــر
تــدوين اللغــة ،وذلــك نتيجــة اخــتالف حيــاة األجيــال املتعاقبــة ومــا جـدّ مــن مســتجدّات وأمــور
تقتضي التغيري( .هالل)196 :1986 ،

يف نظرية احلقول الداللية
احلقل الدالي أو احلقل املعجمي ،هو مصطلح من املصـطلحات احلديثـة الظهـور واالسـتعمال
واحلقـول الدالليـة هـي جمموعـة مـن الكلمـات تـرتبط دالالهتـا ،وتوضـح عـادة حتـ لفـظ عــام
جيمعهــا( .خمتــار1998 ،م )79 :وتكمــن أمهيــة هــذ النظريــة يف الكشــف عــن العالقــات وأوجـ
الشـب واالخــتالف بـني الكلمــات الـل تنطــوي عليهـا حتـ حقـل معــني ،وبينـها وبــني املصــطلح
الذي جيمعها وإذا كان أقصى ما ققـ املعجـم التقليـدي ،هـو أن يصـف الكلمـات يف ترتيـب
هجــائي ويســرد كــل معــاين الكلمــات األساســية والفرعيــة ،فــإن معجــم احلقــول الدالليــة يعــا
اجملموعـات املترابطـة مـن الكلمـات الـل تنتمـي إىل جمــال معـيّن ،وهـو مـا يعجـز عنـ املعجــم
التقليدي( .جربوعة)136 :2010 ،

الداللة المعجمية في قصيدة "ال تصالح" ألمل دنقل

121

يف الواقــع إن معاجلــة معجــم احلقــول الدالليــة للكلمــات كمــا ب ّينــا ،يؤكــد قرابــة دالليــة بــني
مدلوالت جندها يف عدد معيّن من الكلمات وهبذا نرى أن النص األديب مل يف طيّاتـ معـاين
أخرى تتعدى بذلك املعاين املركزية وحـىت اهلامشـية ،يتكفـل السـياق بتحديـدها؛ ألن اللفظـة يف
الــنص األديب ترمــي إىل مــا وراء مــدلوهلا .هلــذا يصــبح هلــا معــان وظــالل تتعــدى بكــثري املعــىن
املعجمي املركزي من واهلامشي .ومن هنا يتبيّن دور الداللـة املعجميـة يف عمليـة اإلبـداع الفـين،
فالبد من التطرق إلي عند معاجلة أي نص أديب شعرا كان أم نثرا .فمن خالل ميكن التوصـل
إىل سرّ اللفظة الل استعملها الشـاعر ومـدى إفصـاحها عـن جتربـة الشـاعر ومـدى جناحهـا يف
القدرة اإل ائية والتعبريية الل ميتلكها الشاعر حىت يصبح لدي معجم اخلاص.

دراسة يف قصيدة "ال تصاحل" ألمل دنقل
تتسم قصيدة "ال تصـاحل"بالبناء املنطقـي واملعـىن الواضـح واخلطابيـة الـل ال تفـارق صـياغت دون
أن تقلل من شاعريت املتميّزة .وهـي قصـيدة تسـتبدل يالصـورة املركبـة املعقـدة ،الصـورة البسـيطة
الواضحة ،وبالكلمات املتنـافرة ،الكلمـات املسـتقة منطقيـا .وبلغـة االسـتعارة لغـة التشـبي  ،وبالكتابـة
الل تدنو من النثر ،املقاطع اإليقاعية ذات النغمة البـارزة والقافيـة الـل ال تفلـ الوقـع املوسـيقي،
بل تكثف  .وأخريا تستبدل القصيدة باملثريات الفرديـة ،املـثريات اجلمعيـة علـى حنـو مـل املتلقـي
إىل حالة شعورية تتناسب وطبيعة اهلدف القومي مـن شـعر أمـل دنقـل الـذي كـان أكثـر أبنـاء جيلـ
استجابة إىل اجلماهري العربية وأكثرهم قدرة على حتريكها( .عصفور)27 :2014 ،
يف الواقع هذ النبـذة عـن قصـيدة "ال تصـاحل" ،تعطينـا فكـرة واضـحة عـن أسـلوب الشـاعر.
وتقرّب لنا املفاهيم الداللية الل سنتوصل إليها من خالل دراسة القصيدة دراسة داللية ضمن
احلقول الداللية الل سيكون تطبيقهـا علـى قصـيدة "ال تصـاحل" بتوزيـع لكلماهتـا إىل جمموعـات
أو جمــاالت دالليــة كــمى وفــق املوضــوعات الــل تتوزعهــا ،مث يضــاف كــل حقــل إىل جمموعــات
داللية صغرى تدل كل جمموعة على جزء من املوضوع الذي نّي بان اجملال الدالي.
وقد توزع ألفاظ القصيدة وفق احلقول اآلتية:
حقل األلفاظ الدالة على أعضاء اجلسم الداخلية:
يضــم هــذا احلقــل وحــدات دالليــة تتــوزع علــى أعضــاء اجلســم الداخليــة لإلنســان الــل وردت
األلفاظ الدالة عليها يف قصيدة "ال تصاحل" وقد تكررت غالبيتها لتدل علـى شـيء معـني .هـذا
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وقد ختتلف اللفظة الواحـدة املتكـررة يف املقـاطع املختلفـة (الوصـايا العشـر) يف املعـىن ،حـىت
يصـبح للفـ ظ الواحـد عـدة معــان .اشـتمل هـذ اجملموعـة علـى تســع عشـرة كلمـة وهـي حســب
ورودها وتكرارها يف القصيدة :الدم -القلب -الرئة -العظم -الضلع.
 الدم :جاء يف تعريف سائل أمحر يسري يف عروق احليوان مجع دماء (الوسيط :مادة
دم) ومن قول تعاىل﴿ :وجا ةؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدمم َك ِذ مب﴾ (يوسف.)18/
ََ
وقد ورد لفظ "دم" يف قصيدة "ال تصاحل" متكررا يف أغلـب الوصـايا وقـد تـراو اسـتعمال
بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي غري املباشر:
هل يصري دمي بني عينيك ماء؟
........
تلبس ـ فوق دمائي ـ يابا مطرّزة بالقصب الوصية األوىل (دنقل)325 :

ال تصاحل على الدم ........حىت بدم
.........
سيقولون
جئناك كي حتقن الدم ....الوصية الثانية (دنقل)326 :

فال تبصر الدم.....
يف كل كف؟
فالدم ـ اآلن ـ صار وساما وشارة الوصية الرابعة (دنقل)329 :

مث يصور أمل دنقل رفض التصـاحل بكـل مـا حتملـ لفظـة الـدم مـن داللـة تشـري إىل الثـأر
بوصف حال للقضية:
وارو قلبك بالدم ......الوصية اخلامسة (دنقل)331 :

يستنفر أمل دنقل دنقل املخاطب/السلطة ،مستغال عامل النفسي الذي خيتزل مسافة من
اخلصومة تدفعـ إىل اللجـوء إىل االخـتالط بآصـرة الـدم مـع األخ ضـداآلخر اجلـاين ،مـذكرا
إيا بقيمة الدم،مسر اجلرمية وبشاعة الفعل الذي ارتكب القاتل( .هالل)123 :2009 ،
ويف الوصية الثانية يؤكد الشاعر على ميثاق الثأر ،مهما كـان الـثمن حـىت وإن وصـل إىل
التضحية باملما لة (دمبدم ، )...ألن يف االعتبار ال يقارن الدم بدم اآلخر املغتصب.
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كما أن لفظ الدم جـاء يف سـياقات تشـري إىل احلـرب والقتـال وعـدم التصـاحل سـواء كـان
ذلك من خـالل املصـاحبات اللغويـة أو السـياق كــ(حقن) أو مـن خـالل املفهـوم الـذي يسـتقي
القارا من السياق والسيما من لفظ (أرو).
يشــري أمــل دنقــل يف الوصــية الرابعــة إىل سياســة العــدو الــذي خيــادع حــني يشــعر بإقــدام
اآلخر وإصرار على املواجهة والثأر ،كما يقـول عبـد الناصـر هـالل ،إن العـدو يلجـأ إىل احليـل
وأساليب املكر واخلداع والتضليل ،مدعيا رغبت يف حقن الـدماء حفاظـا علـى احليـاة ورابطـة
العمومة( .هالل)135 :2009 ،
يستخدم أمل دنقل االستفهام الذي يوحي باالنكسـار والـرفض ،مشـريا مـن خـالل فداحـة
اجلرمية الل ارتكب يف حق آصـرة الـدم والقـرىب (إبـن أبيـك) واإلصـرار علـى اخليانـة مـن
جانب اآلخر الذي أدمن الطعن مـن اخللـف ،لـذلك تأكـد اآلن أن الـدم أصـبح وسـاما وشـارة،
فال مفر من رفض الصلح مهما كان اإلغراءات:
فالدم ـ اآلن ـ أصبح وساما وشارة
ال تصاحل
ولو توّجوك بتاج اإلمارة الوصية الرابعة (دنقل)329 :

مث يتحوّل أمل دنقل من بنية النهي الذي يرفض التصاحل إىل بنية األمر الـدال علـى أحاديـة
الرؤية وشغف الرغبة يف مشروعية الثأر بوصف حـال للقضـية الـل ال حتسـم إال بالـدم ،وبالـدم
وحد ميكن إعادة احلياة إىل دورهتا احلقيقية يف ظل احلق والعدل( .هالل)142 :2009 ،
هبذا تصبح صورة الدم ،معتمدة على عنصر الدم مبعنـا املـادي املباشـر أو الـدم /املـوت
املــرتبط بقــيم النضــال والتضــحية واالستشــهاد ،ويالحــظ أن كــل مــن يناضــل أو يضــحي أو
يستشهد ـ يف شعر أمل دنقل ـ يقترب من املوت /الدم( .فوزي1995 ،م)11 :
فالنضال والتضحية واالستشهاد ـ عند أمل دنقل ـ هي قيم الدم  .ومن خـالل قيمـة هـذ
القيم الدموية ،عبّر أمل دنقل عن قضايا  ،حماوال من خالهلا أن يعكس لنا مهـوم جيلـ وأن
يشارك يف متابعة األحدا اجلارية ويسهم يف تعميق الوعي والوجدان.
كما أن الثنائيـة الدالليـة تبـدو واضـحة يف قصـيدة "ال تصـاحل" .يقـول مـراد عبـد الـرمحن
مموك :ويعين بالثنائية الداللية للدم :مفردة الدم الل تطـورت يف السـياق الشـعري وشـكل
الصـورة الكليــة وجتــاوزت الداللــة األحاديــة الـل تقــف عنــد املعــىن األحــادي للــدم إىل الداللــة
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الثنائية الل اقترن باملستويني الصوري والنصي للدم،وغالبا ما تكون هـذ الداللـة متضـادة
أو متباينة أو متقابلة يف آن واحد ،سواء يف الصورة الواحدة ،أو يف النص الكلي للقصيدة .مث
يوضــح مــموك الثنائيــة الدالليــة للــدم قــائال :والقصــد مــن الداللــة الثنائيــة للــدم تلــك الــل
تتشكل من خـالل ورود الـدم ورودا لفظيـا يف الصـورة أو القصـيدة ،أي يصـر الشـاعر بلفـظ
الــدم يف القص ــيدة ولــيس م ــن خــالل ص ــورة الــدم ال ــل تتشــكل م ــن األلفــاظ األخ ــرى دون
التصريح بلفظ الدم ،ألن االقتصار علـى الـدم الـذي يصـر الشـاعر بلفظـ  ،سـيجعل املفهـوم
حمــددا ،وال تفقــد داللــة الــدم خصوصــيتها ،ويصــبح معيــار الثنائيــة الدالليــة للــدم أقــرب إىل
املوضوعية( .ينظر :مموك1997 ،م :مقدمة)
مث تطورت صورة الدم يف املرحلـة التاليـة بعـد األوىل حـىت شـكل الـنص الكلـي للقصـيدة
وعمت عن مدلولني متبـاينني يف آن واحـد .ومنـذ منتصـف السـبعينات وحـىت أواخرهـا بـدأت
الداللة الثنائية للدم تعبّر عـن حتـوّل الـدم إىل املـاء( .مـموك )7 :1997 ،وهـذا مـا جنـد عنـد
أمل دنقل حني يقول( :هل يصري دمي بني عينيك ماء؟)
 القلب :جاء تعريف اللفظ يف املعجم الوسيط ،عضو عضلي أجوف يستقبل الـدم مـن
األوردة ويدفع يف الشرايني  ...وقلب كل شيء وسط ولبّ وحمضـ  ...مجعـ قلـوب.
(الوسيط :مادة قلب) وجاء أيضا أن اللفظ مشـتق مـن القلـب مبعـىن حتـول الشـيء عـن
وجه  ،تقول :قلب الشيء يقلب قلبا حوّل ظهر بطن .وقيـل نّـي القلـب قلبـا لتقلّبـ .
ظ الْ َق ْل د ِ
ب
ه فَظ دا غَلِ دي َ
﴿ولَد ْو ةك ْن د َ
(حســام الــدين :2000 ،ج )138-137 ،1ومن ـ قول ـ تعــاىلَ :
َالنْد َف ُّ
ضوا ِم ْن َح ْولِ َك﴾ (آل عمران.)159/
جاء لفظ القلب يف قصيدة "ال تصاحل" يف سـياقات تشـري مـرة إىل االسـتعطاف ومـرة إىل
الوجود ،ومرة أخرى تعطيك داللة جديدة مستقاة من السياق ،يقول الشاعر:
إهنا احلرب
قد تثقل القلب الوصية األوىل (دنقل)335 :

يريد أمل دنقل أن يعم عن صعوبة اإلقدام على حتقيق عـدم املصـاحلة يف ظـل االعتـراف بوطـأة
االختيار ،ألن واقع بني خيارين :احلرب والعار واألوىل متحو الثانية( .ينظر :هالل)134 :2009 ،
فيقول الشاعر:
لكن خلفك عار العرب
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ال تصاحل
وال تتوخى اهلربالوصية األوىل (دنقل)325 :

وأيضا يقول:
أقلب الغريب كقلب أخيك؟ الوصية الثانية (دنقل)326 :

يغطي االستفهام هنا مالمح الدفقة ليحـرك يف نفـس السـلطة الواقعـة حتـ ضـغط االختيـار ـ ـ
مشاعر األخوة وربط الدم ـ يف الوق الذي يشري في االسـتفهام إىل النفـي املقـيم مـن خـالل بنيـة
االستفهام مع االسم ،مما يؤكد الثأر بوصف حال وعدال وخالصا( .ينظر :هالل)135 :2009 ،
وجاء لفظ القلب مبعىن االستعطاف يف قول الشاعر ويدلّ علي السياق:
وتذكّر....
(إذا الن قلبك للنسوة الالبسات السواد ألطفاهلن الذين ختاصمهم االبتسامة)
أن بن أخيك "اليمامة"
زهـ ــرة تتسربل .....الوصية الثالثة (دنقل)325 :

يشري أمل دنقل يف الوصية الثالثة إىل املما لة يف الفعل واملوقف حىت ال يتراجـع املهلـهل ـ ـ
باالس ــتعطاف ـ ـ ـ ع ــن خص ــومت ورغبتـ ـ االنتقامي ــة ،وح ــىت يس ــتجيب املهل ــهل والق ــارا إىل
التحــريض ،يلجــأ أمــل دنقــل إىل زمــن التــذكر الــذي يواج ـ احلاضــر :اإلجيابيــة يف مقابــل
السلبية ،احلياة يف مقابل املوت( .ينظر :هالل)128 :2009 ،
وألول مــرة يســتخدم الشــاعر فعــل األمــر (تــذكّر) صــراحة يف القصــيدة واملعطــوف علــى
الفعــل (ال تصــاحل) ...وهنــا نالحــظ أن الشــاعر يســتخدم (إذا) الــل تفيــد عــدم التأكــد مــن
وقوع هذا األمر ،فإن ما زال يف شك من أمر اآلخر.
إن ورود لفــظ القلــب يف هــذا الســياق جيعلنــا نلمــس الثنائيــة الدالليــة هلــذ اللفظــة الــل
اقترن باملستويني الصوري والنصي ،وتشكل من خالل ورود القلب ورودا لفظيـا يف الصـورة
أو القصيدة ،أي قد صرّ الشـاعر بلفـظ القلـب مث تطـورت املفـردة يف السـياق الشـعري (الن
قلبك /االستعطاف) وجتاوزت الداللة األحادية الل تقف عند املعىن األحادي للقلب.
وجاء اللفظ (القلب) مبعىن الوجود يف الوصية اخلامسة:
عندما ميو احلق قلبك:
تندلع النار إن تتنفّس (دنقل)330 :
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وأرو قلبك بالدم( ....دنقل)331 :

مما يؤكد إعطاء املشروعية الكاملة للثأر ،إن يمهن يف الوصية اخلامسة أن حلّ القضية
العربية ال ميكن حتقيق إال بالقوة .ويعبّر عن رو العقيدة واإلميان إذا مـوت وجـود اإلنسـان
الرافض للتصاحل ،حي تبلغ أقصى حدودها.
مث يوظــف الشــعر أمــل دنقــل لفــظ القلــب يف ســياق اســتفهامي يــدل علــى احلــال/كيف مــع الفعــل
املضارع الدال على احلركة واملستقبل وأكثرها يتعلـق بـاحللم والرغبـة يف واقـع مجيـل (حتلم/تـتغىن)
يف الوق الذي يؤكد أن املعيش سلب هذا الواقع املتخيّل( :ينظر :هالل)141 :2009 ،
كيف حتلم أو تتغىن مبستقبل لغالم
وهو يكم ـ بني يديك ـ بقلب منكس؟ (دنقل)330 :

فهو يريد أن يعكس احلالة املأساوية الل ستتغلب على الغالم وهـو يكـم يف ظـل التصـاحل
واالستســالم املــذلل .فمــن خــالل الســياق التــركيي ،نتوصــل إىل الداللــة املقصــودة (احلالــة
املأساوية) وكان للفظ منكّس /اإلضافة دور هام يف حتديد الداللة.
وتتخذ الصيغ الشعرية هنا صيغ أسئلة تتأسس على اسم االستفهام (كيف) وهي تتضافر
عم البنية االستفهامية لتبدو كل بنية تدعم األخرى ،مث إهنا تتضافر عم متا ل ما يليها من
األفعــال املضــارعة ،هــذا باإلضــافة إىل التماســك الصــويت عــم القافيــة وتنوعهــا لتشــد بشــكل
راسخ حلقات املتتالية اللسانية عم الروى (ك) و(ف) و(م) و(س) ،وهـذا مـا جيعـل البنيـة
الكلية الشكلية متماسكة تعضد نفسها بنفسها.
يســتخدم الشــاعر لفــظ القلــب يف الوصــية الســابعة ،واقفــا عنــد املعــىن األحــادي للقلــب.
و دد هذا املعىن األحادي أو الداللة األحاديـة ،السـياق الـذي مـن خاللـ ميكـن التوصـل إىل
ما حتمل اللفظة من دالالت.
واهتزّ قلي ـ كفقاعة ـ وانفثأ (دنقل)333 :

ويف ظل ربط الشاعر بني رغبة الثأر وقيام احلياة من مرقدها يف الوصـية الثامنـة ،يؤكـد
أمل دنقل أن العدو سلب قيمة الوجود ومعطيات احلياة احلقيقية .ويريد أن يقول إهنم سرقوا
الرو وتركوا اجلسـد ينهشـ الـدود ويفـو منـ عفـن املذلـة واهلـوان واهلزميـة( .ينظـر :هـالل،
 )145 :2009كل شيء حتطم يف حلظة عابرة ومن ضمنها:
مههمة القلب حني يرى برعما يف احلديقة يذوي
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و ...
مراوغة القلب حني يرى طائر املوت وهو يرفرف فوق املبارزة الكاسرة (دنقل)334 :

جــاء أمــل دنقــل بلفــظ القلــب هنــا ،ليــدل ب ـ علــى احلــب والنقــاء .ويف ظــل حديث ـ عــن
اغتصاب حـق اإلنسـان العـريب ،يرمـي أمـل دنقـل يف الوصـية الثامنـة أن العـدو الـذي اغتصـب
حق وسرق أرض  ،مل يكن سوى لص وهلذا ال يقبل التصاحل .ألن التصاحل ل ميثاق شرف:
فما الصلح إال معاهدة بني ندّين
(يف شرف القلب)
ال تنتقص
والذي اغتالين حمض لصْ
سرق األرض من بني عيينّ (دنقل)335 :

واملالحظ هنا فيما ورد في لفظ القلب ،املعىن املعجمي أو الداللة املعجمية الل حتمل يف
أصلها داللة نائية ،كما مـ ّر ذكـر يف تعريـف لفـظ القلـب معجميـا .وقـد اكتفـى الشـاعر هبـذ
الداللــة ،إال أنـ قــد محّلــها أحيانــا أخــرى دالالت جديــدة ال تتــأتى إال مــن خــالل الســياق كمــا
أشرنا آنفا يف (إهنا احلرب قد تثقل القلب ،وأرو قلبك بالدم ،ميال احلق قلبك...اخل)
 العظام :مجع العظـم وهـو القصـب الـذي عليـ اللحـم ،مجعـ أعظـم ،وعظـام وعظـم
الشيء أكثر  .وأيضـا جـاء يف املعجـم الوسـيط عظرـم الشـيء عظمـا وعظامـة ،كـم...
وهد َدن
مجعـ عظــام وعظمــاء( .الوســيط :مــادة عظــم) ومنـ قولـ تعــاىل﴿ :قددال ربّددي إنّددي َ
الرأس شيبا﴾ (مر .)4/
َ
تعل ة
العظْ ةم منّي وا ْش َ

جاء لفظ العظام يف الوصية السادسة مـن قصـيدة ال تصـاحل ،يف سـياق يشـري إىل املعـىن
املركزي مرة وأخرى يشري إىل املعىن اهلامشي أي الكمياء ،من خالل ما حتملـ الداللـة مـن
تــرادف يف املعنــيني ،أي معــىن أصــل العظــام وهــو القصــب الــذي يكســو اللحــم ومعــىن الكــم
والعظمة يف صفات األشياء وهنا نفهم معىن الكمياء من السياق واملصاحبة اللغوية اآلتية:
وأرو قلبك بالدم
وأرو التراب املقدس
وأرو أسالفك الراقدين
إىل أن ترد عليك العظام (دنقل)331 :
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يقــول أمحــد فضــل شــبلول« :وتكمــن االســتحالة يف هــذ الصــورة ،يف السـطر األخــري "إىل أن
ترد عليك العظام" .ومن هنا يظل اآلخر عاكفا على إرواء قلب بالـدم وعاكفـا علـى إرواء التـراب
املقدس من هذا الدم ،وعاكفا علـى إرواء االسـالف الراقـدين إىل أن تـرد عليـ العظـام ،إىل أن
حتد معجزة وترد العظام ،أو إىل أن ير اهلل األرض ومن عليها» (شبلول.)9 :2006 ،
 الضــلع :وهــو يف اللغــة عظــم مــن عظــام قفــص الصــدر مــنحن وفي ـ عِ ـرَضٌ (تؤنّ ـ
وت ــذكّر) ،مجعــ أض ــلع وض ــلوع وأض ــالع ،ومنــ الض ــليع :الق ــوي الش ــديد األض ــالع.
(الوسيط :مادة ضلع)

وجاء لفظ الضلع بصيغل اجلمع والتثنية يف قصيدة "ال تصاحل" حي يقول أمل دنقل:
يستولد احلق
من أضلع املستحيل (دنقل)332 :

وهنــا قــد جتــاوزت اللفظــة مــن معناهــا احلقيقــي إىل املعــىن اجملــازي عــن طريــق اإلضــافة
االستعارية ،وهلذا محل داللة جمازيـة تنتقـل فيهـا الداللـة مـن اجملـال ااسـوس إىل اجملـال
الذهين .مث إن التطور الدالي حتقق من موقعية التركيب (يستولد احلق) مث (أضلع) ،حيـ
جيسد عملية والدة احلق من أضلع املستحيل ،وظهر لنا كيف مت التطور املـوقعي ،فكـل مفـردة
يف التركيب مؤلوفة من قبل إال أن اجتماعها معا هو الذي منحها املساحة اجلديدة يف التطور
والواقع .مث إن الشاعر يوظف لفـظ "ولـد" وهـو فعـل يف بـاب االسـتفعال ليـدل بـ علـى الطلـب،
(يستولد) وهذا ما يؤكد السياق الذي جاء قبل يف "يطلب الثأر"( .دنقل)332 :2009 ،
ومن جهت  ،التف عبد الناصر هالل إىل االنتظـار اإلجيـايب مـن خـالل هـذا التعـبري مـن
حي إن يشكل األفق الرؤياوي املستقبلي عند "أمل" ،فهو برغم عتمة الواقع املعيش ومعطيات
االنكسار واالهنزام ،فإن تعلق األمل على القادم القادر على حتقيق رغبة شـعب وأمـة إذا كـان
املهلهل بن ربيعة /السلطة سوف يتراجع عن حق يف الثأر( .هالل)144 :2004 ،
ويستولد هنا رمـز لرسـم حالـة جديـدة وليكـون جـزءا يف صـورة فنيـة ملوقـف مـن املواقـف.
كما يف قول :
قبتين قشعريرة بني ضلعني الوصية السابعة (دنقل)333 :

إن اســتعارة ( قبــتين) تكســب ج ـدّهتا مــن ارتباطهــا اجملــازي بــ(قشعريرة) ،وهــي لفظــة
عرف استعماهلا مع فعل (أصاب) والثقـوب تـرتبط بـاألدوات واملصـنوعات ،ومـن جهـة أخـرى
منح داللة قشعريرة احلديثة إضاءة جديدة للصور القائمة على التشبي .
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ويقول الشاعر يف مكان آخر:
إن الثأر
تبه شعلت يف الضلوع...
إذا ما توال علي الفصول ...الوصية السادسة (دنقل)332 :

يريد الشاعر بالضلوع هنا املعىن اهلامشي للفـظ ،وهـو مـا يـدل عليـ مـن القـوة أو الشـدة
ولكن هنا أراد عكس وهو الضعف .ودلّ علي السياق .واستعمال فعل (تبه ) مبعية (شعلت )
للضلوع ،أكسب اللفظ داللة جديدة .يقول إنالوق عندما يطول ،فـإن حـدّة الرغبـة مـن الثـأر
ستنكسر ونار ختبو يف الضلوع أي تضعف اإلرادة شيئا فشيئا.
كما وردت من هذ اجملموعة الدالليـة مـن أعضـاء اجلسـم الداخليـة ،الرئتـان وقـد جـاءت
للداللة على املعىن احلقيقي هلذ األعضاء (كيف تستنشق الرئتان النسيم املدنس؟).
حقول األلفاظ الدالة على أعضاء اجلسم اخلارجية:
ومن اجملال الدالي العام وهـو األلفـاظ الدالـة علـى جسـم اإلنسـان اخلـارجي ،وحـدات دالليـة
تفرع من هذا اجملال الدالي يف قصيدة "ال تصاحل" وهي كاآليت:
 اليــد :وهــي الكــف وتشــكل اليــد وأجزاؤهــا ،الوحــدات الداللي ـة املتفرعــة عــن اجملــال
الـدالي العــام الــذي يشــري إىل جســم اإلنســان وجوارحـ  .وجــاء يف تعريــف اليــد :مــن
إعضاء اجلسد ،وهـي مـن املنكـب إىل أطـراف األصـابع (مؤنثـة) ...ومنـ يـد السـيف
والسكني والفأس والرحى .وهلا معان أخرى ميكن اعتبارها هامشية وهي :السـلطان،
ْه
س دط َ
القوة ،القدرة واجلماعة( .ينظر :الوسيط :مادة يد) من ذلك قول تعاىل﴿ :لدئن بَ َ
م ِ
دل
إلي َ
ي إلي َ
يدَ لتَد ْقتةدلَني ما أندا بباسد يدد َ
دك ألقتةدلَدك﴾ (املائـدة ،)28/وقولـ تعـاىل﴿ :فَويْ ٌ
الكتاب بأيْديِهم ثةميقولو َن هذا ِم ْن ع ْن ِد اهلل﴾( .البقرة.)79/
للذين يكتةبو َن
َ
َ

وقد تراو استعمال لفظ (يد) يف القصيدة بني املعىن احلقيقـي واملعـىن اجملـازي .فنجـد
اللفظ مرة يف مصاحبة لغوية أللفاظ أخرى تشري إىل القبض واإلمساك بأدوات القتـال ،كمـا
يف قول الشاعر امل دنقل:
هل تتساوى يد ....سيفها كان لك
بيد سيفها أ كلك؟ الوصية الثانية (دنقل)326 :

وأيضا قول :
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مل يكن يف يدي حربة
أو سال قد  ،الوصية السابعة (دنقل)334 :

جــاءت لفــظ يــد هنــا لتــدلّ داللــة حقيقيــة ،حيـ يتحـ ّد أمــل دنقــل عــن اإلنســان العــريب
الضعيف الذي يفقد حربة أو سالحا قدميا مي ب نفس .
ويف قول :
كيف تنظر يف يد من صافحوك
.....
فال تبصر الدم ...يف كل كف؟ الوصية الرابعة (دنقل)339 :

باعتبار أن ارتكاب اجلرمية تـرتبط ارتباطـا مباشـرا باليـد ،ويـدلّ عليـ االقتـران اللفظـي
الذي يلعب دورا هاما يف حتديد داللة الكلمـات مـن خـالل املصـاحبات املختلفـة والـذي ميتلـك
نوعا من التواتر املتالزم( .ينظر :حسام الدين )43 :2000 ،كمـا يالحـظ التـرادف بـني لفظـي يـد
وكف  ،والترادف ظاهرة من الظواهر الدالليـة أو مـا تعـرف بالعالقـات الدالليـة ...وهـي تـدور
حول تعدد األلفاظ للمعىن الواحد (ينظر :الداية1996 ،م )83 :بغض النظر عما مل اللفظـان
من فروق لغوية.
وجند مرة أخرى لفظ يد تأخذ دالالت أخرى عديدة عن طريق اجملاز كقول :
حرمتها يد الغدر
من كلمات أبيها الوصية الثالثة (دنقل)328 :

نالحظ أن لفظ يد خرج عن معناها املعجمي احلقيقي املباشر من حي هي عضو مـن
أعضــاء اجلســم اإلنســاين وتعدّتـ إىل داللــة جمازيــة ،ملــا حتملـ الكلمــة مــن اســتعارة مكنيــة.
وتنتقل الداللة في من اجملال ااسوس يف هيئة معيّنة (يد) إىل اجملال الذهين (الغـدر) إن
جاز التعبري.
وأيضا يف قول الشاعر:
مث تبقى يد العار مرسومة (بأصابعها اخلمس)
فوق اجلبا الذليلة الوصية السادسة (دنقل)332 :

هنــا أيضــا خرج ـ لفظــة يــد عــن معناهــا احلقيقــي ،لتــدلّ جمــازا علــى املذلّــة والقناعــة
باهلوان والضعف العريب .ويفهـم ذلـك مـن خـالل السـياق .ومل يكتـف إىل هـذا بـل يؤكـد علـى
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اإلبق ــاء عل ــى ه ــذ احلال ــة يف ح ــال حتق ــق الص ــلح .فج ــاء ه ــذا التأكي ــد متم ــثال ب ــ(أصابعها
اخلمس) متقارنا مع (يد العار) لفظا.
وأصابع مفرد إصبع وهو اجلزء الصغري املتشعب من الكف (اليد) ،ويالحـظ مـا بينـهما
من عالقة اجلزء بالكل .وهبذا التأكيد يريد أن يقول الشاعر بأن العـار سـيبقى مرسـوما فـوق
جبا الشعوب ويكون مستمرا.
ويف قول ( :مل أمدّ يدا لثمار الكروم) (دنقـل )333 :1987 ،تدلّ لفظ يد هنا على التجـاوز
ويؤكد هذا املعىن ،قول يف بداية املقطع (مل أكن غازيا) ،فمن خالل السياق اتضح الداللة
وتنتقــل الداللــة مــن اجملــال ااســوس يف هيئــة معينــة (يــد) إىل اجملــال الــذهين (التجــاوز)
عموما( .ينظر :الداية)235 :1996 ،
 الرأس :جاءت كلمة الرأس بلفظي املفرد واجلمع يف القصيدة ليوظفهـا يف حتريـك
م شاعر األخـوة وروابـط الـدم ،وليكـون خطابـ عامـا يشـمل اجلميـع .شـأن يف ذلـك
شــأن ســائر أعضــاء اجلســم الداخليــة واخلارجيــة يف الوصــية الثانيــة الــل وظفهــا
الشاعر لنفس الغرض ،مؤكدا على الثأر:
ال تصاحل على الدم ..حىت بدم
ال تصاحل ولو قيل رأس برأسٍ
أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟
أعينا عينا أخيك؟
وهل تتساوى يدٌ ..سيفها كان لك
بيدٍ سيفها أ ْكَلك؟


الوج ـ  :جــاء يف القصــيدة بصــيغة اجلمــع (أوج ـ ) وهــو اجلــزء األعلــى مــن جســم
اإلنســان .وجــاء يف تعريف ـ لغويــا ،مــا يواجهــك مــن الــرأس ،وفي ـ العينــان والفــم
واألنــف ،ومــا يقبــل مــن كــل شــيء .ومنـ سـيد القــوم وشــريفهم ،ومــن النــهار أولـ .
(ينظر :الوسيط :مادة وج ) ونفس الشيء وذات  ،كما جاء يف قول تعـاىل ﴿ :ةكد ُّل َشد ْي مء
َهالِ ٌك إال َو ْج َههَ﴾ (القصص.)88/

وقد جاء لفظ وج ليدلّ على غري معنا األصلي .يقول أمل دنقل:
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وكيف تصري املليك...
على أوج البهجة املستعارة (دنقل)329 :

وأيضا قول :
فرأي ابن عمي الزنيم
واقفا يتشفى بوج لئيم (دنقل)333 :

جاءت لفظة أوج يف سياق يدلّ هبا على اخليانة من جانب اآلخر ،وما يؤكد هذ الداللة،
البهجــة املســتعارة الــل حلق ـ باألوج ـ مباشــرة .ويف وج ـ لئــيم يــدلّ لفــظ وج ـ علــى حالــة
اإلنسان اخلاضع للتصاحل الل يستشف منها املذلّة واهلوان.
 اجلبهة :ما بني احلاجبني إىل الناصية ،مجعـ جبـا ومنـ اجلماعـة مـن النـاس...
وجبهة القوم سيدهم( .الوسيط :مادة جب )
وجــاءت لف ــظ جبهــة يف قص ــيدة "ال تص ــاحل" حاملــة ن ــة التجريــد ،الس ــيما جميئه ــا يف
السياق التـركيي (واغـرس السـيف يف جبهـة الصـحراء) ،فتخـرج الداللـة مـن مفهـوم خـاص
معلوم إىل مفهوم عام جمهول .وينشأ عن ذلك بعد رمزي توحي ب كلمة (الصـحراء) كـدالّ،
وتســتند العبــارة إىل مرجــع معنــوي تعمــل األوج ـ البالغيــة علــى تســييج بــالغموض الفــين
املطلـوب( .املسـاوي )9 :2006 ،وتتمثـل هـذ األوجـ يف االسـتعارة املكنيـة الدالـة علـى التجسـيد،
حتقق استعارة اجلبهة للصحراء .وهي من الصور الشعرية البارزة جدا الـل مـن املمكـن أن
يقال عنها إهنا مستحيلة ،ألن العدم من املستحيل أن جييب .ومن هنـا يظـل السـيف مغروسـا
يف جبهة الصحراء ،استعدادا للحرب الل ستستمر حىت جييب العدم
 العني :عضو اإلبصار لإلنسان وغري من احليـوان .وينبـوع املـاء ،ينبـع مـن األرض،
مجع ـ أعــني وعيــون .أهــل البلــد ،أهــل الــدار ،اجلاســوس ،ورئــيس اجلــيش وطليعــة
اجلــيش ،كــبري القــوم وشــريفهم ،ذات الشــيء ونفس ـ ( .الوســيط :عــني) ومن ـ قول ـ
ِ
فهو َك ِظيم﴾ (يوسـف )84/وقولـ عـزّ وجـلّ﴿ :فِي ِه َمدا
تعاىل﴿ :وابيض ْ
ه َع ْيناهة م َن ة
الح ْزن َ
َع ْيدنَ ِ
اختَ ِان﴾ (الرمحن.)66/
ان نَض َ
وردت لفــظ عــني يف القصــيدة لت ــد ّل داللــة حقيقيــة ،ويف بع ــض الوصــايا ــدد الس ــياق
التركيي ما يرمي إلي اللفظ من دالالت ،يقول أمل دنقل:
ال تصاحلْ
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ولو منحوك الذه ْ
ب
أترى حني أفقأ عينيكَ
مث أ ب جوهرتني مكاهنما..
هل ترى..؟
هي أشياء ال تشترى :..الوصية األوىل (دنقل)324 :

وجاء لفظ عني هنا يف سـياق يستشـف منـ الثابـ مقابـل املتحـول ،فالـذهب واجلـوهر يف
تصــور أمــل دنقــل ال حتقــق متعــة الوجــود يف الوقـ الــذي يستشــعر فيـ اإلنســان أن ـ مســلوب
اإلرادة .لذا يأيت االستفهام داالّ يف موضع  ،حي يشـري إىل النفـي مـن خـالل جدليـة الثابـ
واملتحول :الرؤية /عينيـك ،جـوهرتني /املقابـل النفعـي .مث يسـتخدم مجلـة انيـة تؤكـد عـدم
التجاوز واالنتقال مما هو سلي إىل ما هو إجيايب وتشري إىل بوتيت الداللية( :هي أشياء ال
تشتري)( .ينظر ،هالل)132 :2009 ،
وتشــكل العالقــة بــني العــني والرؤيــة يف (عينيــك /تــرى) احلقــول التركيبيــة .وهــي تشــكل
جمموع الكلمات الل ترتبط فيما بينها عن طريق االستعمال النحوي في  .وواضح أن العالقة
بني هذ الكلمات ال ميكن أن تكون مع غريها( .ينظر عزوز)10 :2002 ،
ويقول الشاعر يف مكان آخر( :هؤالء الذين تدلّ عمـائمهم فـوق أعينـهم) ،مصـورا واقـع
الشعب العريب من القضية ،فهم غري مكتر ني ،يعيثون يف األرض فسادا ،والداللة الل ميكن
أن ترمي إليها كلمة أعينهم تكمن يف كـوهنم أصـبحوا ال يـرون بـل ال يبصـرون حقيقـة األمـور،
وانش ــغاهلم ب ــالفروق الطبيقي ــة .فتعينـ ـهم الس ــيادة ح ــىت ميارس ــوا قه ــرهم وبطش ــهم ضـ ـدّ
العبيد/الشــعوب املغلوبــة علــى أمرهــا .كمــا أن أدواهتــم يف مواجهــة العــدو مل تــزل بالي ــة .ال
حتركها العزة والكرامة( .ينظر :هالل)149 :2009 ،
 اللسان :جسم حلمي مستطيل ،متحرك يكون يف الفم ويصـلح للتـذوق والبلـع والنطـق،
مجعـ ألسـنة ،ألســن ولرسُـن ،واللغــة( .الوسـيط :مــادة لسـن) ويف الت يــل العزيـز﴿ :فِنمددا
يَس ْدرناهة بلِسددانِك﴾ (مــر  )97/كمــا أن اللفــظ مــل معــاين أخــرى :اخلــم أو الرســالة،
احلجة ،الثناء ،ولسان القوم :املتكلم عنهم و...اخل( .الوسيط)824 :
جاء لفظ اللسان يف القصيدة مرة واحدة وحتمل داللة جمازية نفهمها من خالل السـياق
الذي وردت في اللفظة يف ظل االستعارة املكنية التصر ية .يقول الشاعر:
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عندما ميو احلق قلبك
تندلع النار إن تتنفّس
ولسان اخليانة خيرس (دنقل)330 :

كما ميكن القول هنا إن الداللة تنتقل في من اجملال ااسوس يف اهليئة املعينة (لسـان)
إىل اجملال الذهين (اخليانة).
وقــد ذكــر الشــاعر الســاق أيضــا يف القصــيدة إال أهنــا حتمــل املعــىن احلقيقــي -هــو ســاق
الرجل -ولكن وظفها يف صورة فنية ددها السياق التركيي:
كن إن عدتُ
تعدو على درج القصر
متسك ساقي عند نزوي ...
فأرفعها وهي ضاحكة ....
فوق ظهر اجلواد الوصية الثالثة (دنقل)327 :

تتمثل الداللة هنا يف الصورة الفنية احلديثة وجـاءت هـذ احلدا ـة مـن تركيـب كلمـات يف
سياق معني؛ ألن جزءاا من عـامل الشـاعر وآفاقـ املتم ّيـزة ،إمنـا ترسـخها الكلمـات احلديثـة أو
باألحرى السياق احلدي  .وقـد جتسـدت الصـورة بــ(متسك سـاقي عنـد نـزوي فأرفعهـا وهـي
ضاحكة فوق ظهر اجلواد) ،وهنا تطور يف داللة الساق الذي شـبهها بظهـر اجلـواد ،والعالقـة
يف التشــبي هــو اهليئــة احلاصــلة عــن رفــع الســاق .وقــد ورد لفــظ الســاعد بــاملثىن ومبعنــا
احلقيقي يف قصيدة "ال تصاحل" (وحتامل ُ ،حىت احتمل على ساعدي).
ينقل الـدكتور فـايز الدايـة عمّـا أورد الثعـالي مـن احلـاالت الـل جـاءت يف فصـل خـاص
لالستعارة مما يدخل يف بـاب االسـتعارة املعرفيـة كقـوهلم يف اسـتعارة األعضـاء مـا لـيس مـن
احليوان( ،كما ورد هنا من يد العار ويد الغدر) فيقول الداية" :فهـذ اسـتعارات كثـر تـداوهلا
إىل أن حتوّل إىل الرصيد الدالي العام( .ينظر :الداية1996 ،م)427 :
واجل ــدول اآليت يوض ــح نس ــبة ورود األلف ــاظ الدال ــة عل ــى األعض ــاء الداخلي ــة واخلارجي ــة
جلسم اإلنسان يف القصيدة:
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الوحدات الداللية
الدم
القلب
اليد
العني
الضلع
الرآس
الوج
اجلبهة
العظام
الكف
األصابع
الرئة
اللسان
الساق
الساعد
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تكرارها يف القصيدة
11
11
8
7
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

نسبة تواترها
%20.37
%20.37
%14.81
%12.96
%05.55
%05.55
%03.70
%03.70
%01.85
%01.85
%01.85
%01.85
%01.85
%01.85
%01.85

جدول رقم 1

من خالل هذا اجلدول ،ميكن مالحظة كثـرة األصـوات الشـديدة أو االنفجاريـة (اهلمـزة،
ا لبــاء ،اجلــيم ،الــدال ،الضــاد ،القــاف ،الكــاف) بالنســبة لوصــوات الرخــوة أو االحتكاكيــة
(الســني ،الصــاد ،الظــاء ،العــني ،الفــاء ،اهلــاء)( .انظــر :أنــيس ،د.ت )25 :وهــذ احلــروف أو
األصوات حتمل صفات صوتية خاصـة ،كمـا أهنـا تسـاهم يف خلـق تنـاغم موسـيقي مـثري يزيـد
املعىن إيضاحاا« ،كما كان يعمد إلي ابن جين يف ربطـ بـني أجـراس احلـروف واملعـاين املعبّـر
عنــها ،وأمهيــة هــذا الضــرب مــن التــأليف ،إذ ب ـ يقــوى املعــىن ويتأكــد ،وممــا يؤيــد ذلــك أن
اســتعمال هــذ الكلمــات يف اجلمــل والعبــارات ،مــن شــأن أن ميــنح الكــالم كلـ نــات صـوتية
معينــة ،وأن خيلــق جــواا موســيقياا خاص ـاا ،مــن شــأن أن يــوحي بالصــورة املــراد التعــبري عنــها
وجيعلها قريبة معلومة» (بشر.)405 :2005 ،

حقل األلفاظ الدالة على أدوات احلرب والقتال
لقد أعدّ أمل دنقل للموت أدوات  ،كما يشري إىل ذلك اجملال الدالي اخلـاص بـأدوات احلـرب
والقتــال مــن الكلمــات الشــاهدة وهــي :الســال  ،الســيف ،احلســام ،احلربــة ،الســهم ،الســكينة
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والدرع .ولكن جند السـيف مـن أهـم أدوات القتـال يف قصـيدة "ال تصـاحل" ،فقـد تكـررت تسـع
مرات .كما جند ل مرادفات تتمثل يف كلمة (حسام).
 السال  :اسم جـامع آللـة احلـرب يف الـم والبحـر واجلـو واجلمـع أسـلحة( .الوسـيط:
مادة سلح) وقيل يشمل ذلك مالبس احلرب والقتـال أيضـا( .حسـام الـدين :2000 ،ج،2
 )596هلذا فهو يعتم من اجملموعة الداللية الل تشري إىل أدوات احلرب .وقد جـاء
السال مبعنا األصلي يف القصيدة:
مل يكن يف يدي حربة
أو سال قد

جــاء لفــظ حربــة مبعنــا األصــلي ،وهــي تشــكل اجلــزء مــن الكــل (الســال ) ،وقــد جــاءت
مبعناها األصلي .ولكن يف قول ( :مل يكن غري غيظي الـذي يتشـكى الضـمأ) قـد جـاءت لفظـة
الضمأ هنا لتدل علـى الثـأر واالنتقـام ،فخرجـ عـن معناهـا األصـلي جمـازا لتشـري إىل داللـة
معينة تستشف من السياق.
والسياق اللغوي هذا ،ال ينظر إىل الكلمـات بوصـفها وحـدات منعزلـة أي أن الكلمـة ـدّد معناهـا
بعالقتها مع الكلمات األخرى يف السلسلة الكالمية ،وأيضا من آليـات الداللـة القرنيـة أو املوقـف الـذي
يقال في الكالم أي الظروف الل د يف السياق( .ينظر :حسام الدين :2000 ،ج)83 ،1
 الســيف :نــوع مــن األســلحة معــروف .ويقــال :بــني فكّــي فــالن ســيف صــارم :إذا كـان
حديد اللسان ،اجلمع سيوف وأسياف( .الوسيط :مادة سيف)
جــاء اللفــظ يف قصــيدة "ال تصــاحل" ليــدل علــى املقاومــة واملواجهــة وهنــاك دالالت أخــرى
سنشري إليها يف السطور اآلتية .يقول أمل دنقل:
تلك الطمأنينة األبدية بينكما
إن سيفانسيفك
صوتان صوتك الوصية األوىل (دنقل)325 :

يدل لفظ السيف هنا على الترغيب إىل االحتاد ووحدة الكلمة من خالل التذكري والرجوع
إىل املاضي اإلجيايب .ويف مكان آخر ،نرى السيف يدلّ على االختيار:
وهل تتساوى يد ...سيفها كان لك
بيد سيوفها ...أ كلك؟

الداللة المعجمية في قصيدة "ال تصالح" ألمل دنقل

137

جــاء لفــظ الســيف يف ســياق يؤكــد وقــوع الســلطة حت ـ ضــغط االختيــار يف ظ ـل حتريــك
مشاعر األخوة وروابط الدم .ويف قول ( :واغرس السيف يف جبهة الصحراء)...
استعمل الشاعر لفظ السيف للتعبري عن الغدر من جانب الطـرف اآلخـر ،يريـد أن يقـول
إن ســيف العــدو دائمــا ميــارس الغــدر رغبــة يف حتقيــق وجــود علــى حســاب اآلخــر فيغتصــب
األرض واإلرادة( .ينظر ،هالل)135 :2009 ،
ويف قول :
إن عرشك :سيفٌ
وسيفك .زيفٌ
إذا مل تزن بذؤابت  -حلظات الشرف
واستطب (حياة) الترف (دنقل)329 :

يدل السيف األول على التحذير من أن السيف الذي أصاب  ،سيصيب األخ أيضا .والسيف
الثاين يدل على النفاق والوهم .هنا مـا يـزال دنقـل يـدافع عـن خيـار  ،فريفـض الصـلح مهمـا
كانـ املغريــات حــىت وإن كانـ هــذ املــرة تــاج اإلمــارة ،فكــل شــيء ســيكون زيفــا ونفاقــا ،إنـ
ذر من أن السـيف الـذي أصـاب سيصـيب األخ/املـواطن أيضـا ،فمـن غـدر مـرة سـيغدر كـل
مرة ،مث ما العرش إن مل يكن شرفا وعزة وكرامة ودوهنا وهم وزيف( .كشاورز)5 :1394 ،
ويالحــظ يف داللــة الســيف يف مجيــع هــذ املقــاطع ،انتقــال املعــىن مــن ااســوس (هيئــة
السيف) إىل ما هو جمرد ذهين (الوحدة ،ضغط االختيار ،الغدر ،النفاق والتحذير)
مث يقول الشاعر:
ال تصاحلْ
ولو وقف ضدّ سيفك كل الشيوخ
والرجال الل موهتا الشروخ الوصية التاسعة (دنقل)335 :

جاء لفظ السيف هنا للتعبري عن قوة العزمية الل تشري إىل حدّة السيف يف ظل حتذير
مــن أبنــاء قبيلتـ  ،فرمبــا جيــد هــذا التصــاحل هــوى يف نفوســهم ،لــذا فــإن الشــاعر يكشــف لـ
احلقيقة يف هذ الوصية ،ألن مثل هؤالء ما هم إال رجال موهتم الشروخ .وقـد عمـد الشـاعر
إىل استخدام (الل) للرجال بداللة أهنـم يفقـدون صـفات الرجولـة الـل ضـاع مضـامينها
وفقدت أركاهنا عند الكثريين فصاروا أشبا الرجال وال رجال.
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وهنا استعار الشاعر فعل (مو) للشروخ وهو اتساع وتطور يف االستعمال والداللة هنا تنتقل
من حمسوس معني (سيف) إىل ما هو جمرد ذهين أي مثة تطور يف احلسي إىل الذهين.
مث استعمل الشاعر لفظ احلسام وهو السيف القاطع وحسام السيف :طرف الذي يضرب
ب ( .الوسيط :مادة حسم) واللفظ مشتق من قوهلم حسم الشيء سم حسما قطعـ ( .حسـام
الدين :2000 ،ج)331 ،2

وجاء احلسام قي القصيدة ،يف معىن هيئة السيف أي املعىن األصلي:
ال تصاحل
ولو قال من مال عند الصدام
" ...ما بنا طاقة المتشاق احلسام"
.........
ولو قيل ما قيل من كلمات السالم الوصية اخلامسة (دنقل)330 :

واملالحــظ يف لفــظ احلســام هنــا ،مصــاحبت اللغويــة بلفــظ مــألوف وهــو (امتشــاق) .كمــا
يالحظ يف هذا اجلزء مـن الوصـية أن «الغائـب يصـبح حاضـرا ،ألننـا سـنعرف أو أننـا نعـرف
بالفعل من هو الذي ميكن أن يقول ما بنا طاقة المتشاق احلسام ،ومـن يـداعبنا بكلمـات عـن
السالم وبكلمات من السالم» (شبلول.)9 :2006 ،
وهنــا الســياق هــو الــذي ــدد الداللــة ولفــظ احلســام والســالم ،اســتعمال جمازي،ينتقــل
هبما الشاعر إىل حدود احلقيقة وهي أن الغائب يصبح حاضرا ،إن جاز التعبري.
وهنــا جنــد عالقــة التــرادف بــني الســيف واحلســام ،ومهــا داللــة علــى شــيء واحــد ولكــن
باعتبــارين ،أحــدمها علــى الــذات (الســيف) واآلخــر علــى الصــفة (احلســام)( .ينظــر :حســام
الدين :2000 ،ج)22 ،1

يقول الشاعر يف الوصية التاسعة:
وسيوفهم العربية قد نسي سنوات الشموخ (دنقل)336 :

يــدل لفــظ الســيوف هــذا علــى العــزة والكرامــة واملاضــي البطــوي لتنتقــل فيـ الداللــة مــن
ااسوس املعني (هيئة السيف) إىل ما هو جمـرد ذهـين (العـزة والكرامـة) .وهـذا يـدخل يف
جمال «نقل العالقة التصورية أي نقل املعىن وذلك املقصـود واجملـازات» (الدايـة.)381 :1996 ،
كم ــا ن ــرى أن الش ــاعر يراع ــي اجلوان ــب االجتماعي ــة والثقافي ــة للمجتم ــع الع ــريب ،فيخت ــار
(السيف) وهو رمز العروبة.
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ومن األلفاظ الدالة على آالت القتال واحلرب ،لفظ:
السهم  :عود مـن اخلشـب يسـوّى ،يف طرفـ نصـل يرمـى بـ عـن القـوس ...واجلمـع أسـهم
وسهام( .الوسيط :مادة سهم) يقول أمل دنقل يف "ال تصاحل":
إن سهما أتاين من اخللف...
سوف يأتيك من ألف خلف (دنقل)329 :

يدلّ السهم هنا على اإلصرار على اخليانة .ويفهم ذلك من خالل السياق أي أن السياق،
هو الذي دد املعىن .ويف موضع آخر ووصية أخرى يقول الشاعر:
ليس أنبل مين ...ليقتلين بسكينت ،
ليس أمهر مين ...ليقتلين باستدارت املاكرة (دنقل)335 :

لفظ (سكّينة) ،هو لفظ اجلزء من الكل (السال ) ،وقد جاء مبعنـا األصـلي ومبصـاحبة
فعل (قتل) .يف الواقع يؤكد أمل دنقل هنا سبب إصرار على الثأر« .ألن موت مل يكن قـدريا،
خيضع للمشيئة اإلهلية ،ولكن موت مت باالغتيال والتربص والغدر ،هلذا يـرى أمـل أن وضـعية
اإلنسان العريب ومكانت أكثـر نـوا وعـزة مـن عـدو  ،كمـا أن اإلنسـان العـريب أمهـر يف فنـون
الكر والفر واملنازلة من غري » (ينظر :هالل.)147 :2009 ،
ومن األلفاظ الدالة على أدوات احلرب والقتـال ،الـدرع .والـدرع :قمـيص مـن حلقـات مـن
احلدي ــد متش ــابكة يل ــبس وقاي ــة م ــن الس ــال (ي ــذكر ويؤنـ ـ ) واجلم ــع ،دروع وأدرع وأدراع.
(الوسيط :مادة درع) يقول أمل دنقل:
وغدا...
سوف يولد من يلبس الدرع كاملة
يوقد النار شاملة
يطلب الثأر (دنقل)332 :

وقد أشري لفظ الدرع إىل الثأر وقـد حتولـ الداللـة ممـا هـو حمسـوس إىل مـا هـو جمـرد
ذهين (الثأر) ،كما أن لفظ (الدرع) يدل على االستعداد الكامل إىل الثأر إن جاز التعبري.
واجلدول اآليت يوضح نسبة ورود األلفاظ الدالة على أدوات احلرب والقتال:
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الوحدات الداللية
السيف
السال
احلسام
السهم
الدرع
السكينة

تكرارها يف القصيدة
9
1
1
1
1
1

نسبة تواترها
%64.28
%07.14
%07.14
%07.14
%07.14
%07.14

جدول رقم 2

مــن خــالل هــذا اجلــدول ميكــن التوصــل إىل تكــرار حــرف الســني يف هــذا احلقــل ،وصــوت
املتماسك النقي يوحي بإحسـاس ملسـي بصـري ،هـو أقـرب للصـفري ولـيس يف صـوت مـا يـوحي
بأي إحساس ذوقي أو مشاعر إنسانية( .عباس1998 ،م)109 :

ثنائية العالقات السلبية واإلجيابية يف قصيدة "ال تصاحل"
كشف األلفاظ الشاهدة ،على وجـود هـاتني العالقـتني .وإن طغـ األوىل علـى الثانيـة .فقـد سـادت
القص ــيدة العالق ــات الس ــلبية املتمثل ــة يف الث ــأر ال ــذي يعــدّ أح ــد معطي ــات احل ــرب والقت ــال .فق ــد
تضافرت كلمات عدي دة لرسم مالمح هـذ العالقـة مثـل كلمـة القتـل انـا وفعـال ( ـال مـرات)،
والدم بصيغل املفرد واجلمع (سبع مرات) ،واملـوت فعـال (مرتـان) .كمـا أن كلمـة (مـوت) جـاءت
يف سياقات متعددة تشري إىل احلرب املتمثل بالثأر .واندالع النار هو تعبري آخر يدل على احلرب.
وأمـا كلمــة الســالم الـل وجــدت مكانــا ضـئيال يف القصــيدة ،ميكــن أن نلمسـها مــن خــالل
الســياقات املتعــددة الــل أشــار فيهــا أمــل دنقــل إىل الســالم بصــورة غــري مباشــرة متمثلــة يف
عملية الصلح .وذلك من خالل التساؤالت الل ساقها الشاعر يف عبارات استفهامية يستشف
منها السالم غري املنشـود الـذي ينفيـ أمـل دنقـل كليـا لكونـ خيلـف العـار للعـرب .هلـذا يـأيت
تأكيد على احلرب واضحا ،مكررا لفظ "ال تصاحل" يف كل وصية من وصايا العشر.
ويف قصيدة "ال تصاحل" تتحقـق العالقـات اإلجيابيـة ،منـها العـيش الكـر يف ظـل احلـرب
وطلب الثـأر ،أمـا العالقـات السـلبية ،منـها املـوت وطلـب الثـأر واحلـرب ،فهـي تتحقـق يف ظلـها
كرامة اإلنسان العريب واالحتفاظ باألراضي العربية.
ومن هنا ميكن القول إن الشاعر أمل دنقل جعل للشعر قيمة اجتماعية والتزامـا إنسـانيا وظـف
صوت احلرية يف شعر فانتصر للقيم اإلنسانية واحلرية حي ميتدّ كيـان الفـرد إىل الـوطن وكيـان
الوطن إىل اجملتمع اإلنساين العام ،فاتسـع قراءتـ مـع الواقـع السياسـي واالجتمـاعي الـذي كانـ
تعيش مصر واألمة العربية على حد سواء( .أنظر :جنفي أيوكي1434 ،هـ)63 :
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النتائج
قام الدراسة على أسس معينة بـدأت بتحليـل اللفـظ لغويـا وجـاءت وفـق املنـهج الوصـفي التحليلـي
الذي يتناسب مع هذا النوع من التحليل ،حيـ يصـف الظـاهرة الدالليـة و للـها حتلـيال لغويـا .مث
تتبع الداللـة يف الصـور الفنيـة احلديثـة ،سـواء جـاءت هـذ احلدا ـة مـن كلمـة أو تركيـب كلمـات يف
سياقات معينة ،ألن جزءا من عامل الشاعر تتكون من الكلمات احلديثة .ورمبا مل تكـن احلدا ـة يف
الكلمات بل السياق التركيي جعلها تأخذ داللة حديثة .ومن أهم النتائج يف هذا البح :
 .1من خالل الدراسة الداللية للمعجم الشـعري يف قصـيدة "ال تصـاحل" ،ميكـن االلتفـات
إىل الصور الل كان للكلمة دور يف تطوير عاملها.
 .2وقد استخدم الشاعر رموزا خمتلفة لرسم حالة جديدة ما ميكن القول يف شـعر أمـل
دنقـل أنـ اتســم بالقـدرة الفائقــة علــى اعتمـاد معجــم لغــوي معاصـر وحتملـ شــحنات
داللية وتعبريية باهرة ،رغم ما عـرف عـن شـعر  ،بأنـ يتباعـد عـن الغرابـة والتعقيـد
واالستغراق يف العوامل الذاتية واللغة الالمنطقية الل تنفر من الوضو  ،فجاء شعر
ينطوي على املعىن الواضح والبناء املنطقي واخلطابية الل ال تفارق شعر .
 .3نالحظ يف نائية العالقات اإلجيابية والسلبية يف قصيدة "ال تصـاحل" أهنـا جـاءت يف
ســياقٍ ش ـكّل طبيعــة مزدجــة للعالقــات اإلجيابيــة والســلبية وأهنمــا مرتبطــان ارتبــاط
جاني الورقة الواحدة.
 .4تتبيّن أمهية الداللة السياقية يف القصيدة إىل جانب الداللة املعجمية من منطلق مـا
كان للسياق من دور يف حتديد داللة األلفاظ.
 .5يالحظ أن الشاعر قد استخدم مرة عالقات مترادفـة يف احلقـل الواحـد (كـف ،يـد)
و(حسام ،سيف) ،ومرة نرا يستخدم اللفظ مكتفيا بداللتها املعجمية األصـلية ومـرة
يتعدى ذلك إىل دالالت هامشية تتطابق مع املعىن املعجمي األصلي.
 .6كم ــا أن الش ــاعر محّ ــل األلف ــاظ دالالت جمازي ــة تبعــ جمم ــل الرم ــوز الدال ــة عل ــى
مصداقية الرفض واالستنكار .ومن خالل هذ الـدالالت اجملازيـة يـبين الشـاعر لغتـ
الشعرية ومعجم اخلاص يف الرفض والتغيري يف املوقف وجتاوز اآلين املدان.
 .7وأكثر ما متثل ذلك يف لفظ الدم ،حي جـاءت بـارزة مـن بـني مجيـع األلفـاظ لكوهنـا
من جهة حتمـل نائيـة دالليـة ولكوهنـا مـن جهـة أخـرى جـاءت لتحمـل معـاين متعـددة
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لوقوعها يف سياق تركيي معني أو ملصاحبتها اللغوية مـا جيعلـها تـوحي مـرة بـاحلرب
والقتال واملوت ومرة بعدم التصاحل والرفض وأخرى باملواجهة والثأر...
 .8فأمـل دنقــل ال يتوقـف يف أن يستشــف هـذا الكــون الـدالي للــدم وغـري كالســيف مــثال
عنــد هــذ احلــدود ،بــل يســعى شــعريا إىل تعميقهاوإ ارهتــا لتنفــتح علــى منطــق يتســم
بالسيميائية ويسجل أعلى نسبة حضوريا يف الساحة.
 .9رغم تكرار األلفـاظ وتكـرار الداللـة أي قلـة التوليـد الـدالي يف القصـيدة ،إال أن هـذا
التكرار ،ال ميكن اعتبار تزايدا على القصيدة ملا وفّر من جمـال يف دراسـتها ضـمن
نظرية احلقول الداللية ،وذلك ألمهية القضـية الـل كـان يؤكـد عليهـا الشـاعر .وهـي
قضــية أساســية بامتيــاز مــا زال العــامل العــريب يعــاين منــها بفعــل تلــك االتفاقيــات
املشؤومة الل وقف الشاعر موقف الرافض هلا رفضا قاطعا سواء يف هذ القصـيدة
أو غريها من قصائد السياسية.
تعتــم هــذ الدراســة جــزءا يســريا مــن مســاحة الدراســة الدالليــة الــل حتمــل يف طيّاهتــا،
جوانب متعددة من الدالالت (صوتية ،صـرفية ،حنويـة ومعجميـة) وتتشـعب الدراسـة الدالليـة
من اجلانب األخري املعجمي  .وهلذا يبقى اجملـال واسـعا لتنـاول هـذا البحـ دراسـة وتوسـيعها
لتشمل كال من هذ اجلوانب .كما أن هناك حقوال أخرى يف قصيدة "ال تصاحل" ،ضاق جمال
البح ذرعا ب  ،فبإمكان الباحثني والدارسني أن يتناولوها يف دراسات داللية مستقلة.
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