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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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املقاربة اإلدراكية للرمزية الصوتية:
شعرية االشتقاق في جتربة الشاعر أمل دنقل

اأ.د. حمي الدين حم�سب

 جامعة املنيا. م�صر

muhassebe@hotmail.com

04/12/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

28/ 04/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

حتاول	هذه	املقالة	ا�ستك�ساف	بع�س	االأ�س�س	االإدراكية	واالأبعاد	الداللية	التي	تك�سف	عنها	هند�سُة	التمثيل	

اللغـــوي	ال�سوتي،	ومدى	اإ�سهامها	يف	متثيل	عامل	التجربـــة	واإدراك	الوجود	والواقع	يف	بع�س	مناذج	من	�سعر	

ز	الآفاق	هذا	الت�سور	ومقوالتـــه	يف	الفكر	االإن�ساين	بدءًا	من	 اأمـــل	دنقـــل.	ويف	االإطار	النظري	ثمـــة	اإيجاز	مركَّ

الفل�سفـــة	الرواقيـــة،	و�سواًل	اإىل	مـــا	ي�سمى	-يف	اأدبيات	املعرفـــة	احلديثة-	بـ)الرمزيـــة	ال�سوتية	يف	املقاربة	

االإدراكيـــة(	حيث	يقوم	اأحـــد	اأ�س�س	املعاجلة	على	اأن	»بعـــ�س	املالمح	ال�سوتيميـــة	)=	الفونولوجية(	ترتبط	

مبـــا�سرة	ببعـــ�س	املتغريات	الداللية	واالإدراكية	cognitive.	وعلى	�سوء	هـــذا	االأ�سا�س	املعريف	فاإننا	نعالج	ما	

طِلقت	يف	و�سف	هذه	
ُ
ن�سميـــه	بـ)�سعريـــة	اال�ستقاق(	عند	اأمل	دنقـــل	يف	حماولة	ملقاربة	بع�س	املقوالت	التـــي	اأ

ال�سعريـــة،	وكذلك	للو�سول	اإىل	العلـــة	الكامنة	وراء	�سيوع	هذا	الوقع	االإدراكي	الذي	اأحدثته	�سعرية	اأمل	دنقل	

لدى	�سعراء	ونقاد	كبار.

الكلمات املفاتيح:

االأ�س�س	االإدراكية-	االأبعاد	الداللية-	هند�سُة	التمثيل	اللغوي	ال�سوتي-	الرمزية	ال�سوتية	يف	املقاربة	

االإدراكية-	�سعرية	اأمل	دنقل.
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The cognitive approach to sound symbolism: 
The etymological poetics in Amal Dunkul's experience

Mohie Eldine Muhasseb
Minia University. Egypt

muhassebe@hotmail.com

Abstract:
The relationship between the sound of a word and its meaning, or what we may 

call (sound-meaning mappings), has long been proposed to be critically important for 
language evolution, or for its epistemological status. This article tries to investigate the 
cognitive dimensions and semantic features which are evoked by the perceived qualities 
of the linguistic sounds in their concentrations at varying frequencies or modulations. In 
Cognitive linguistics, sound symbolism is dealt with according to the perspective that 
some phonological features are correlated dirictly with some semantic and cognitive 
variables. Some of poetic texts of the Egyptian poet (Amal Dunqul),  and  some of his 
critical writings, are put in the light of  this  investigation. In our discussion of what 
we have called his (etymological poetics) we have mentioned to sound symbolism roots 
in ancient philosophy, and we have examined its significance and effects in the cognitive 
reactions of some prominent literary figures  in their approaches to Dunqul`s poetry.

Keywords:
Sound-meaning mappings- language evolution- Semantic features- linguistic sounds- 

Sound symbolism- Phonological features- Cognitive linguistics- literary figures
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الرمزي��ة ال�صوتي��ة: نظ��رة تاريخي��ة 

وم�صتجدات نظرية:

ق�سيـــة	عالقـــة	اللغـــة	بالعـــامل	مـــن	الق�سايـــا	

املحوريـــة	يف	الفكر	االإن�ساين.	وكثـــريًا	ما	كان	لكل	

اأ�سطـــورة	اأو	فكرة	اأو	راأي	حول	هـــذه	الق�سية	اأبعاٌد	

اإب�ستمولوجية	تت�سل	بالروؤيات	الثقافية	للعامل	لدى	

مبدعي	هذه	االأ�ساطري	اأو	االأفكار	اأو	االآراء.

ولقد	كان	املـــ�سار	اال�ستقاقي	من	بني	امل�سارات	

الكـــرى	التي	�سلكتها	هـــذه	الق�سية	حيث	ا�ستحوذ	

هـــذا	امل�ساُر	علـــى	كثري	من	التوجهـــات	والفل�سفات	

طـــوال	التاريـــخ	االإنـــ�ساين.	ولعل	هـــذا	اال�ستحواذ	

ن: يك�سف	عنه	بو�سوح	اأمران	داالاّ

االأمـــر	االأول	هـــو	ذلـــك	الكتاب	الكبـــري	)427 

يف	 �سفحـــة	 	450 الفرن�سيـــة،	 باللغـــة	 �سفحـــة	

جـــريار	 و�سعـــه	 الـــذي	 االإجنليزيـــة(	 الرتجمـــة	

بعنـــوان	 	)Gérard Genette 1930( جينيـــت	

	)Mimologiques: voyage en Cratylie(

وقد	ُن�سر	عـــام	1976م،	وترجمْته	تايي�س	مورجـان	

1995م	 عـــام	 االإجنليزيـــة	 اإىل	 	Taeth Morgan

قدمـــت	 ولقـــد	 	.
)((
)Mimologics( بعنـــوان	

مارجريت	ماجنـــو�س	Magaret Magnus	عر�سًا	

.
)((
م�سهبًا	لف�سول	الكتاب

واالأمـــر	الثـــاين	هـــو	كـــرة	القوائـــم	املرجعيـــة	

املتعـــددة	التي	تـــ�سم	الـــدرا�سات	املتعلقة	مبو�سوع	

(University of Nebraska Press)	يف	 	)((
http://www.trismegistos.com	:على	العر�س	هذا	انظر	 	)((

.	ولعل	مـــا	ت�سمنته	القائمة	
)((
الرمزيـــة	ال�سوتيـــة

املرجعيـــة	الكبرية	املتعـــددة	اللغات	التـــي	و�سعتها	

مارجريـــت	ماجنـــو�س	حول	مـــا	يتعلق	مبـــا	ت�سميه	

))(	وذلك	مثل:
االإدراكـــي	 التزامـــن	 Sean A Day	)1993م(:	مراجـــع	 اأ.	دي	 قائمـــة	�سني	

Synesthesia bibliography.	على	ال�سبكة:

(http://home.comcast.net/~sean.day/syn-bibliography. htm)

 Iconicity in Language and واالأدب	 اللغـــة	 يف	 االأيقنـــة	 جملـــة	 قائمـــة	

Literature	)1997	حتى	الوقت	احلا�سر(:	

 .Iconicity in language: Bibliography اللغـــة	 يف	 االأيقنـــة	 راجـــع	

على	ال�سبكة:	

(http://esdev.uzh.ch/en/iconicity/index.php?subaction=showf

ull&id=1197027659&archive=&start_from=&ucat=2&)

قائمة	معهد	الل�سانيات	يف	جامعة	جراز	)النم�سا(	)2500	عنوان(:

 Institute of Linguistics, University of Graz

مراجع	التكرار	Bibliography of reduplication.	على	ال�سبكة:	

(http://reduplication.uni-graz.at/).

قائمة	مارجريت	ماجنو�س	M. Magnus	)2001-1997م(:

 .Bibliography of phonosemantics ال�سوتيـــة	 الدالليـــات	 مراجـــع	

على	ال�سبكة:

(http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/

Bibliography.html)

قائمة	جون	اأوهاال	 John J. Ohala	)1983م(:	مراجع	الرمزية	ال�سوتية:

Bibliography on Sound Symbolism

خمطوطة	يف:

Phonology Laboratory, University of California, Berkeley

 Voeltz, Friedrich		هاتـــز	كيليان-	& كري�ستا	فويلتـــز	ك.	فريدريك	قائمـــة

K. Erhard, and Christa Kilian-Hatz	)2001م(:	مراجـــع	البحـــث	يف	

االإيديوفون	Bibliography of ideophone research	يف:

Friedrich K. Erhard Voeltz and Christa Kilian-Hatz, eds., 

Ideophones, pp407-423. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins.

 Wynecoop, Shelly, and Golan	ليفني	جوالن	&	واين�سكوب	�سيللي	قائمة

Levin	)1996م(:

مراجع	البحث	يف	ظاهرتي	التزامن	االإدراكي	واالإدراك	ال�سوتي.	على	ال�سبكة:

(http:/ /www.flong.com/texts/l ists/ l ist_synesthesia_

bibliography/)
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	،)
)((phonosemantics ال�سوتيـــة	 )الدالليـــات	

	،
)((
حيـــث	و�سلت	هذه	القائمة	اإىل	)990(	مرجعًا

اأقول:	لعـــل	ذلك	يعطي	عالمـــة	وا�سحة	على	مدى	

احليز	املعريف	الذي	باتت	حتتله	ق�سية	العالقة	بني	

ال�سكل	اللغوي	والداللـــة.	بيد	اأنه	ال	بد	من	االإ�سارة	

اإىل	اأن	هذا	احليز	يبدو	�سئياًل	نحياًل	يف	درا�ساتنا	

	فيها	 العربيـــة	احلديثـــة	اإىل	الدرجـــة	التـــي	ال	ُيعتداّ

لعُت	عليها	-	ب�سوى	درا�سة	توفيق	العلوي	
-	فيما	اطاّ

،	ودرا�سة	
)((
»الرمزية	ال�سوتية:	احلد	والتجـــاوز«

ثمـــة	اإ�سارة	م�سطلحيـــة	مهمـــة	تقول	فيهـــا	مارجريت	ماجنـــو�س:	»يعرف	هذا	 	)((
الحقـــل	فـــي	فرنـــ�سا	بم�سطلـــح	"mimologique"،	وُيعـــَرف	لـــدى	الباحثين	
-""phonetic symbo sound symbolism	اأو	  الناطقيـــن	باالإنجليزية	بــــ:

 Wescott,	وي�سكـــوت	روجـــر	تقـــ�سد:[ Wescott	وي�سكـــوت	ويتحـــدث	.ism
  Sound and	كتاب	�ساحب	االأمريكي،	واالأنثروبولوجـــي	الل�سانـــي	Roger W
 Sense: Linguistic Essays on Phonosemic Subjects, (1980),
دار�سو	 اأمـــا	 	."phonosemics" عـــن	 	Jupiter Press, Lake Bluff] 
	،"linguistic iconism"اللغوية	االأيقنة	عـــن	اأكثر	بعموم	فيتحدثون	التركيب
ويتحـــدث	دار�سو	اللغات	االأفريقية	عـــن "ideophones" 	دون	االإ�سارة	اإلى	اأي	

مـــن	الم�سطلحات	اتـــي	اأ�سرنا	اإليها	اأعـــاله	والتي	ترتبط	بالمجـــال	ككل.	وفي	

-"ph ]تقـــ�سد	ر�سالتهـــا[	�سوف	اأ�سير	اإلـــى	المجـــال	بم�سطلح	  هـــذا	الن�س

 Stanislav	فورونين	�ستانـــ�سالف	ا�ستعمال	ذلك	في	متبعـــة	nosemantics"،
 Voronin,	:منها	الدرا�سات		من	عدد	الق�سية	في	له	 	رو�سياّ Voronin ]ل�سانياّ
 Stanislav V. (1982), Fundamentals of Phonosemantics. (in
	)Russian: Osnovy fonosemantiki - monograph), Leningrad.

على	اأنه	مجـــال	فرعي	من	االأيقنة	اللغوية	–االأيقنة	ال�سوتية	في	مقابل	االأيقنة	
التركيبية.	وكما	اأ�سار	ياكوبـــ�سون	فاإن	م�سطلح	)الرمزية	ال�سوتية(	يتعلق	في	

الحقيقـــة	بم�سطلح	ت�سارلز	بيـــر�س	C.S. Peirce 	)االأيقونـــة	"icon"(	اأكثر	
مما	يتعلق	بم�سطلـــح	)الرمز	"symbol"(.	وهذا	ما	جعلني	اأجد	اأن	م�سطلح	
)الرمزيـــة	ال�سوتية(	م�سطلح	مربك«.	انظـــر	الحا�سية	رقم	)1(	من	حوا�سي	
ر�سالتهـــا		Gods of the Word: Archetypes in the Consonants	علـــى	

موقعها	على	ال�سبكة:

ttp://www.trismegistos.com/MagicalLetterPag
وفـــي	هذا	ال�سياق	الم�سطلحي	يجدر	القول	اإن	روبين	األلوت	يذهب	اإلى	تف�سيل	

م�سطلح	)التعبيرية	الطبيعية	"natural expressiveness"(	على	م�سطلح	
)الرمزية	ال�سوتية(	ب�سبب	الفو�سى	التي	تحيط	بم�سطلح	)الرمز(:	انظر:

Robin Allott. 1995: Sound Symbolism. In Language in the 
Würm Glaciation. ed. by Udo L.Figge, 15-38. Bochum: 
Brockmeyer.] 

http://www.percepp.com/soundsmb.htm على	الموقع:	

	انظر	هذه	القائمة	على	موقع	مارجريت	ماجنو�س	على	ال�سبكة: 	)((
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/

	توفيق	العلوي	»الرمزية	ال�سوتية:	احلد	والتجاوز«. 	)((

ح�سنـــي	عبـــد	اجلليـــل	يـــو�سف	»التمثيـــل	ال�سوتي	

.
)((
للمعاين«

وكمـــا	ذكرنـــا	يف	البدايـــة	فـــاإن	هـــذه	النزعـــة	

اال�ستقاقيـــة	امتدت	من	اإطارها	اللغـــوي	اإىل	اإطار	

النظرية	املعرفية	)االب�ستمولوجية(:

هرياقليطـــو�س	 كان	 اليونـــاين	 الفكـــر	 ففـــي	

)القرن	الـــ�ساد�س	قبل	امليالد(	يـــرى	اأن	الكلمـات	

هـــي	»االأدوات	االأ�سيلـــة	واحلقيقيـــة	للمعرفة	التي	

.	ولقد	دارت	حماورة	
)((
تعر	عن	جوهر	االأ�سيـــاء«

)قراطيلو�س(	الأفالطون	)429	-	347	ق.م(	على	

بحـــث	وجهتـــي	النظر	حـــول	العالقة	بـــني	االألفاظ	

واملدلوالت:	الوجهـــة	القائلة	ب�سرورة	وجود	عالقة	

.	اأما	
)((
طبيعية،	والوجهة	القائلة	باعتباطية	العالقة

الرواقيون	-وهم	اأ�سحاب	املبداأ	القائل:	»ال	�سيءيف	

-	فقد	كانوا	
)((
الذهـــن	مامل	يكـــن	قبل	يف	احلـــ�س«

يرون	اأن	اللغة	-فى	االأ�سل-	»�سيء	طبيعي	يكمن	يف	

الكلمات	االأوىل	protea phonai	التى	اأطلقت	على	

.	وهذه	
)((
االأ�سيـــاء	ال�سحيحة	بطريقة	�سحيحـــة«

  phusei	الطبيعيـــة	الكلمات	هـــي	االأوىل	الكلمـــات

»اأي	التـــي	تتطابق	والطبيعة،	والتـــي	تخرنا	ب�سيء	

.	ومعنى	
)9(
عـــن	جوهر	االأ�سياء	املدلول	عليهـــا	بها«

ذلـــك	اأن	النظريـــة	الرواقية	كانت	تـــرى	اللغة	ذات	

	ح�سني	عبد	اجلليل	يو�سف،	التمثيل	ال�سوتي	للمعاين.	 	)((
	انظر:	د.	عبد	الفتاح	العقيلي،	حماورة	كراتيلو�س:	جدلية	االأ�سماء	واالأ�سياء. 	)((

املرجع	نف�سه. 	)((
	انظر:	د.	حمي	الدين	حم�سب،	علم	الداللة	عند	العرب،	�س26.  	)((

املرجع	نف�سه،	�س26. 	)((
املرجع	نف�سه،	ال�سفحة	نف�سها. 	)9(
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قيمـــة	معرفية	يف	اأ�سا�سها،	حيث	ميكن	من	خاللها	

فهم	طبيعـــة	االأ�سياء	وجوهرها.	وكان	الطريق	اإىل	

 .
)((
ذلك	عندهم	هو	ما	اأ�سمـــوه	بـ	»علم	اال�ستقاق«

ومـــن	ثـــم	يالحـــظ	اأن	كلمـــة	etymo يف	اليونانيـــة	

.	وكاأن	م�سطلح	
)((
تعني	»احلقيقي«	و»ال�سحيـــح«

»االيتمولوجـــى«	يعكـــ�س	الفكرة	الفل�سفيـــة	الكامنة	

وراءه	؛	وهـــي	اأن	تقرير	اأ�سل	الكلمة	هو	-يف	الوقت	

نف�سه-	ك�سٌف	عن	احلقيقة	ال�سحيحة.

فاإذا	انتقلنـــا	اإىل	الفكر	اللغوي	العربي	الرتاثي	

ل	اأحد	االأطر	 فاإننا	جند	اأن	االإطـــار	اال�ستقاقي	�سكاّ

 .
)((
الدالليـــة	االأ�سا�سيـــة	يف	مقومات	مفهـــوم	اللغة

وميكن	القول	اإن	هذا	االإطار	ميثاّل	الوجهة	ال�سائدة	

ب�سفـــة	عامـــة	يف	هذا	الفكـــر	؛	االأمـــر	الذي	ميكن	

ا�ستنباطـــه	بـــو�سوح	مـــن	قـــول	ال�سيوطـــي	مـــن	اأن	

اللغويني	العرب	»كادوا	يطبقون	على	ثبوت	املنا�سبة	

.	وهو	يـــوؤ�س�س	ذلك	على	
)((
بني	االألفـــاظ	واملعاين«

روؤية	تذهـــب	اإىل	اأن:	»الواحد	من	جفاة	العرب	اإذا	

وقع	طرُفه	على	وح�س	عجيب	اأو	طري	غريب،	اأطَلق	

عليـــه	ا�سمًا	ي�ستقه	من	خلقته،	اأو	من	فعله،	وو�سعه	

.		ولعل	اأبرز	من	جتلـــى	لديه	ذلك	االإطار	
)((
عليـــه«

اال�ستقاقي	هو	ابن	جني	)ت	392هـ(	الذي	ميكن	اأن	

نطلق	عليه	اأنه	رائد	النزعة	اال�ستقاقية	العربية.

املرجع	نف�سه،	�س26. 	)((
)(( Lyons, J, 1968, Introduction To Theoretical Linguistics.
	انظـــر	للمزيد	مـــن	التف�سيل:	الفـــ�سل	االأول	)االإطـــار	اال�ستقاقي(	من:	حمي	 	)((

الدين	حم�سب،	علم	الداللة	عند	العرب:	فخر	الدين	الرازي	منوذجًا.

	ال�سيوطي	،	املزهر	يف	علوم	اللغة	واأنواعها. 	)((
املرجع	نف�سه،	املو�سع	نف�سه. 	)((

ولقـــد	ظلـــت	اأدبيـــات	الرمزيـــة	ال�سوتية	حتتل	

م�ساحـــة	وا�سعـــة	مـــن	تاريـــخ	الل�سانيـــات	والفكـــر	

االأدبـــي	طوال	القرون	الالحقـــة،	بدءًا	من	الع�سور	

الو�سطـــى	اإىل	العـــ�سور	احلديثـــة.	ومـــن	ح�سيلة	

ذلك	كله	ت�سكل	ما	ي�سمـــى	بـ»النظرية	اال�ستقاقية«	

 etymological theory )=	االيتمـــولـــوجــــيـــة(	

باملفهوم	نف�سه	الذي	ا�ستخدمه	واحد	مثل	»�ستيفن	

النـــد«	يف	بحثه	عـــن	»مفهـــوم	الـــ�سكل	يف	النظرية	

.	فاال�ستقاقي	هو	
)((
الداللية	يف	القرن	الثامن	ع�سر«

الذي	يرى	اأن	القيمة	املعرفية	للغة	تكمن	يف	مرحلتها	

االأوىل	التـــي	كانت	قائمـة	على	ت�سوير	العامل	الذي	

تدركه	احلوا�س،	واأننا	لكي	نعرف	املعاين	احلقيقية	

لالألفـــاظ	البد	اأن	نرجـــع	اإىل	االأ�سول	التي	ا�ستقت	

منهـــا	؛	اأي	اإىل	اأ�سولهـــا	احل�سيـــة،	فهنـــاك	تكمن	

املعرفة	احلقة،	والداللة	ال�سحيحة	وبطبيعة	احلال	

فاإن	�سياقنا	ال	يت�سع	لعر�س	كل	هذا	الرتاكم	املمتد.	

ولذلك	فاإنني	اأحيل	القارئ	املهتم	اإىل	كتاب	جريار	

جينيت	املـــ�سار	اإليه	من	قبـــل،	وكذلك	اإىل	الف�سل	

 
)((
الـــذي	عقدته	مارجريت	ماجنـــو�س	يف	ر�سالتها

وجاء	بعنوان	)اإطاللة	عامة	على	اأدبيات	الدالليات	

 Overview of the Phonosemantics	ال�سوتية

.	غـــري	اأن	ثمـــة	ملحوظـــة	مهمـــة	
)((
)Literature

يلـــزم	االإ�سارة	اإليهـــا	هنـــا	؛	وهي	اأن	هـــذا	الرتاكم	

املمتـــد	ي�سم	جملة	من	اأ�سماء	رواد	كبار	يف	البحث	

)(( Land, S., 1974, from Signs To Propositions: The Concept Of 
Form In Eighteenth Century Semantic Theory, pp20-30. 

(7) Magnus, Margaret (1998), The Gods of the Word: Archetypes 
in the Consonants, Thomas Jefferson.

	من�سور	على	موقعها	ال�سابق	ذكره. 	)((
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	ميكـــن	اأن	تك�سف	
)((
لة اللـــ�ساين.	ولعـــل	قائمة	ممثِّ

عن	ذلك	بو�سوح.

فاإذا	جتاوزنا	اآراء	كل	هـــوؤالء،	وجتاوزنا	كذلك	

مواقـــف	ل�سانيني	اآخريـن	كبار	-	مثل	�سو�سري	الذي	

اعتنق	املبداأ	امل�ساد	ملبداأ	الرمزية	ال�سوتية	؛	واأعني	

	انظر	القائمة	التالية: 	)((
Beneveniste, Emile (1971a), «The Nature of the Linguistic 
Sign», Acta Linguistica 1: 43-48. Bloomfield, Leonard (1909-
1910), «A Semasiological Differentiation in Germanic Second-
ary Ablaut», Modern Philology 7: 245-288, 345-382, partially 
reprinted in Charles F. Hockett, (ed.), A Leonard Bloomfield 
Anthology, Bloomington Indiana U. Press.Bolinger, Dwight 
(1949), «The Sign is not Arbitrary», Boletín del Instituto Caro 
y Cuervo 5: 56-62. Bolinger, Dwight (1985), «The Inherent 
Iconism of Intonation» in John Haiman (ed.), Iconicity in 
Syntax, John Benjamins, Amsterdam.Eco, Umberto (1972), 
«Introduction to a Semiotics of Iconic Signs», Versus 2.Firth, 
John Rupert (1935), «The Use and Distribution of Certain 
English Sounds», English Studies, 17: 8-18. Hymes, Dell H. 
(1960), «Phonological Aspects of Style: Some English Son-
nets», in T.A. Sebeok, (ed.), Style in Language, MIT Press, 
Cambridge.Jakobson, Roman (1978a), Sound and Meaning, 
MIT Press, London. Jakobson, Roman (1968), «Agreement 
between the Systems of Sound and Color», Child Language, 
Aphasia and Psychological Universals, Janua Linguarum, 
Mouton, The Hague.Jakobson, Roman (1978b), «Sound Sym-
bolism and Distinctive Features», unpublished ms. presented 
at the Conference on Semiotics and the Arts, University of 
Michigan.Jespersen, Otto (1933b), «The Symbolic Value of 
the Vowel i», Linguistica, College Park, MD, or in Selected 
Papers of O. Jespersen in English French and German, Levin 
and Munksgaard, Copenhagen, 283-303, or (1922c), Philo-
logica 1: 1-19.Lakoff, George (1986), «Systematic Sound 
Symbolism: the Semantic Side», paper presented at the 
Berkeley Conference on Sound Symbolism. Sapir, Edward 
(1911), «Diminutive and augmentative consonant symbolism 
in Wishram», Handbook of American Indian Languages Bu-
reau of American Indian Ethnography, Washington, D.C. Bul-
letin 40(1): 638-646. Sapir, Edward (1929), «A Study in Pho-
netic Symbolism», Journal of Experimental Psychology 12: 
225-239. Sapir, Edward (1933), «La réalité psychologique des 
phonèmes», Journal de psychologie normale et pathologique 
30: 247-265.Todorov, T. (1972), «Le sense des sons», Poé-
tique 11: 446-462Ullman, Stephen (1949), «Word Form and 
Word Meaning», Archivum Linguisticum 1: 126. Tsur, Re-
uven. 1992. What makes sound patterns expressive? Duke 
University Press.Tsur, Reuven, 2006. Size-sound symbolism 
revisited. Journal of Pragmatics. 38: 905-924.

به	مبداأ	)اعتباطية	العالمـــة	اللغوية(،	ومثل	جون	

فريث	)ت	1960(	الـــذي	و�سع	م�سطلح:	الثيمات	

وم�سطلـــح	 	،
)((
)phonaesthemes( ال�سوتيـــة	

phonaesthetics(	فيما	 )اجلماليـــات	ال�سوتيـــة	

يبدو	اأنه	حماولة	منه	لتاأ�سي�س	الدر�س	العلمي	الذي	

-فاإمنا	
)((
ميكنـــه	ا�ستيعـــاب	بحـــث	تلـــك	الظاهرة

يعنينـــا	الرتيث	عنـــده	هنا	هو	مـــا	اأ�سافته	املقاربة	

االإدراكية	-	وقد	باتـــت	تت�سدر	امل�سهد	الل�ساين	يف	

العقـــود	االأخرية	-	من	ا�ستبـــ�سارات	جديدة	حول	

ق�سية	الرمزية	ال�سوتية.

املقاربة الإدراكية للرمزية ال�صوتية:

يح�سن	ابتداًء	اأن	ن�سع	جملة	من	املبادئ	املهمة	

للمقاربـــة	 االإب�ستمولوجيـــة	 االأ�س�س	 تـــو�سح	 التـــي	

االإدراكية:

	هو	اأن	كل	
)((
)-	اأهم	�سعارات	الل�سانيات	االإدراكية

�سيء	يف	اللغـــة	يخرتقه	املعنى.	ومن	ثم	فاللغة	

توؤخذ	على	اأنها	-ب�سكل	اأ�سا�سي-	رمزية	يف	كل		

.
)((
م�ستويـات	بنيتها	

ف	فريث	الـــ		)phonaesthemes(	باأنها	»املجموعات	ال�سوتية	البادئة	او	 	يعراّ 	)((
 Firth: Speech.	:انظر	وظيفة«.	اأية	لهـــا	اأن	العادة	يف	ُيعَرف	ال	التي	اخلامتـــة

))1930: 184		In The tongues of men and Speech	نقاًل	عن:	
Scott Drellishak (2006): Statistical Techniques for Detect-
ing and Validating Phonesthemes. On:depts.washington.edu/
uwcl/matrix/sfd/Drellishak%20-%20Phon esthem es.pdf
)(( Chapman, S. & Routledge, P. (eds.) (2005): Key Thinkers in 

Linguistics and the Philosophy ofLanguage, p86.
))(  الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	cognitive linguistics	املقـــ�سودة	يف	هـــذا	البحـــث	هـــي	
الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	باملعنـــى	ال�سيق	؛	اأي	التـــي	تطَلق	على	االجتـــاه	الل�ساين	الذي	

يختلـــف	اإب�ستمولوجيـــًا	عن	ل�سانيات	ت�سوم�سكي	التي	تنـــ�سوي	حتت	مفهوم	م�سطلح	

)الل�سانيات	االإدراكية	باملعنى	الوا�سع(	ــــــــ	حول	هذا	التفريق	انظر:

Mihailo Antović: Half a Century of Generative Linguistics – 
What Has the Paradigm Given to Social Science?. p37. In: 
Series: Linguistics and Literature Vol. 5, No 1, 2007, pp31-46. 
On: facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal2007/lal2007-04.pdf
)(( Vladan Pavlović: Cognitive Linguistics and English Language 

Teaching at English Departments. P. 80. Series: Linguistics and 
Literature Vol. 8, No 1, 2010, pp79-90. On: facta.junis.ni.ac.rs/
lal/lal201001/lal201001-07.pdf
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 modules	الوحـــدات	بفر�سيـــة	اأخذنـــا	سواء�	-(
الرتابطيـــة	 بالنظريـــة	 اأو	اأخذنـــا	 املخيـــة،	

املـــخ	 عمـــل	 تفـــ�سري	 يف	 	،connectionism

-وكلتاهمـــا	من	معطيــــات	املقاربة	االإدراكية-

فـــاإن	عمل	املخ	مع	اللغة	ي�سمل	مناطق	االإدراك	

املكاين،	واالإدراك	احل�سي	املو�سيقي،	والتعرف	

على	الوجـــوه،	وجوانـــب	معينة	مـــن	العالقات	

االجتماعية،	ورمبا	اأكر	من	ذلك.

)-	بات	من	املعروف	جيدًا	من	درا�سات	االكت�ساب	
اللغـــوي	اأن	النـــ�سق	االإدراكـــي	احلـــ�سي	لـــدى	

ُرز	االإيقاعية	للغة	منذ	�سن	 االأطفال	ح�سا�س	للطُّ

مبكـــرة.	وميكننا	اأن	نقي�س	حـــال	الطفل	الذي	

يكـــر	في�سبح	�ساعرًا	على	حـــال	الطفل	الذي	

يكـــر	في�سبح	مو�سيقيًا:	فهـــذا	وذاك	»مثلهما	

مثل	بقيـــة	اأع�ساء	الثقافة	التـــي	ينتميان	اإليها	

يخزنان	هذه	الطرز	االإيقاعية	كجزء	من	تعلم	

،	ومن	ثـــم	عندما	يكتب	
)((
التحـــدث	بلغتهمـــا«

اأحدهمـــا	ق�سائده،	اأو	يوؤلـــف	االآخر	مو�سيقاه،	

فـــاإن	هـــذه	االإيقاعـــات	اللغويـــة	»ما	تـــزال	يف	

.
)((
اآذانهم«

واإذا	مـــا	نظرنـــا	اإىل	و�سعيـــَة	االأ�سوات	اللغوية	

يف	الدالليـــات	املعـــا�سرة	-وبخـــا�سة	يف	الدالليات	

االإدراكيـــة	cognitive semantics-	فاإننا	جندها	

تنـــدرج	عـــادة	حتـــت	مبحـــث	)الرمزيـــة	ال�سوتية	

sound symbolism(.	وهـــذه	الرمزيـــة	ال�سوتية	

تنق�سم	اإىل	نوعني:

	للمزيد	من	التف�سيل	حول	هذه	النقطة	انظر: 	)((
Aniruddh D. Patel & Joseph R. Daniele: An empirical 
comparison of rhythm in language and Music. P. B43.  In: 
Cognition 87 (2003) B35–B45. On: www.elsevier.com/locate/
cognit

املرجع	نف�سه. 	)((

 primary االأوليــــة	 ال�سوتيـــة	 الرمزيـــة	 	-(
symbolism التي	تنق�سم	بدورها	اإىل:

)	اأ	(	املحاكاة،

 phonesthemes	ال�سوتيـــــــة	والثيمـــــة	ب((
)عالقـــة	الـــ�سوت	باحلجـــم،	والـــ�سوء،	

واحلركة،	واالإح�سا�س...(،	

)جـ(	والتنغيم،	

 corporeal	اجل�سدية	ال�سوتية	والرمزية	(		د	(
.symbolism

 secondary الثانوية	 الــ�سوتــيــة	 والــرمــزيــة	 	-(
عــدة	 بــــدورهــــا	 وتـــنـــقـــ�سم	 	.symbolism

اأق�سام	منها:	

)	اأ	(املزجيات،

)ب(	واال�ستقاق	ال�سعبي،

)جـ(	والت�سعيف.	

ولقـــد	اأ�سبحت	هـــذه	املباحث	جمـــال	درا�سات	

بعـــ�س	 اأن	 عـــن	 ك�سفـــت	 	
)((
م�ستفيـــ�سة اإدراكيـــة	

الرمزيات	ال�سوتية	ذات	اأ�سا�س	بيولوجي	مبا	يعني	

اأنهـــا	ظواهر	ب�سرية	عامة	universal.	وعلى	عك�س	
الت�سور	ال�سائد	الذي	يرى	اأن	االعتباطية	يف	العالقة 

بـــني	الـــدال	واملدلـــول	هـــي	االأ�سا�س،	واأن	الرمزية	

ال�سوتيـــة	ظاهرة	هام�سية،	فـــاإن	بع�س	الدرا�سات	

تثبـــت	اأن	%9	فقط	من	مفـــردات	االإجنليزية	مثاًل	
.	كذلك	تثبت	التجارب	

)((
	اعتباطية	كليًا متثل	دوالاّ

	)fictive words	امل�سطنعة	)ال�سيغ	على	القائمة
اأن	هناك	عالقة	داللية	اإدراكية	بني	تكوين	ال�سيغة	

ميكن	االإحاطة	بذلك	من	خالل	كتاب: 	)((
Hinton, Leanne, Johanna Nichols, and John, J.Ohala (eds.) 
1994: Sound Symbolism.

انظر: 	)((
Frawley, William J. (ed.) 2003: International Encyclopedia 
of Linguistics, 2d edition. V4. 
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واملدلول	االفرتا�سي	املعطى	لها.	وعلى	�سبيل	املثال	

واالأطفال	 البالغـــني	 املختريـــن	 مـــن	 فـــاإن	95%	

قـــرروا	اأن	ال�سيغـــة	امل�سطنعـــة	bouba	تدل	على	
ال�سكل	الدائري،	واأمـــا	ال�سيغة	االأخرى	kiki	فهي	
.	ولقد	دلَّلت	الدرا�سات	

)((
تـــدل	على	ال�سكل	املدباّب

علـــى	اأن	اأهل	االإجنليزية	ترتبـــط	لديهم	احلركات	

االأماميـــة	مبفاهيـــم	ال�سغـــر،	اأو	االإ�سراق	)مثـــاًل	

كلمـــة:	ping )اأزيز((،	ومن	ناحيـــة	اأخرى	ترتبط	
لديهم	احلـــركات	اخللفية	بكر	احلجـــم	وبالعتمة	

)مثـــاًل	كلمـــة	bong	)رنـــني((.	ودللـــت	درا�سات	
اأخـــرى	اأن	اأهل	االإ�سبانية	ي�ساركون	االإدراك	نف�سه.	

وثمـــة	درا�سات	ذهبـــت	اإىل	اأن	ارتباطـــات	ال�سوت	

واملعنـــى	ت�سمـــل	الطبيعـــة	التهديديـــة	اأو	ال�سعبـــة	

  /s/ل�سوتيمي	والتكتـــم	والهـــدوء	،/r/ل�سوتيـــم
،	ويف	هـــذا	ال�سياق	اأيـــ�سًا	تظهر	بو�سوح	

)((
/ و/

عالقـــة	التكويـــن	/gl/	بال�سوء	والروؤيـــة،	وعالقة	
التكوين	/fl/	بال�سوء	املتحـــرك،	وعالقة	التكوين	
.	وتو�سلت	ر�سالة	

)((
/cr/	بالتاأثـــري	ال�سو�سائي...

دكتوراه	حول	الرمزية	ال�سوتية	يف	معجم	ال�سويدية	

اإىل	اأن	معظـــم	عناقيـــد	ال�سوامـــت	اال�ستهاللية،	

وكثـــريًا	مـــن	عناقيـــد	ال�سوامـــت	النهائيـــة	حتمل	

.
)((
معاين	رمزية

ومـــن	خـــالل	هـــذا	االأ�سا�س	يقـــوم	ربـــط	بع�س	

الباحثني	بني	هـــذه	الظاهرة	والوظيفـــة	التعبريية	

	انظر: 	)((
Ahlner, Felix & Jordan Zlativ (2010): Cross- Modal Iconic-
ity: A Cognitive Semiotic Approach to Soundsymbolism. 
In: Sign Systems Studies 38. on: https://www.ceeol.com/
content-files/document-9736.pdf
)(( M. Clymer (2008): Sound Patterns and Meaning in Cat -

lan Poetry: A Literature Review on Cognitive Poetics. 
On:Clymer_thesis_2008.pdf, Thesis, 4.653Mb, PDF

)((  Scott Drellishak. Op cit.
)(( Åsa Abelin (1999):Studies inSound Symbolism. Doctoral Di -

sertation, in: Department of Linguistics, Göteborg University, 
Sweden. www.ling.gu.se /~ abelin/ny%20inlaga.pdf

expressive	للغـــة،	وكذلـــك	ربـــط	بع�سهـــم	بينها	
وبني	�سيوع	النزعـــة	االإحيائية	animism	يف	ثقافة	

اأ�سحاب	هذه	اللغة.

ويف	الثمانينـــات	من	القرن	الع�سريـــن	بداأ	تيار	

	الذي	نهـــ�س	به	كثري	من	النقاد	
)((
النقـــد	ال�سوتي

واملتخ�س�سني	يف	علم	ال�سوت	اللغوي	يف	بريطانيا	

واأمريـــكا	-اأمثـــال	�سامبـــان	Chapman	واأوليفـــر	
Oliver،	وغريهما	ـــــ	اأقـــول:	بداأ	هذا	التيار	يعطي	
اأ�سا�سًا	علميـــًا	وجتريبيـــًا	ملـــا	كان	يـــ�سب	يف	بـــاب	

الفل�سفـــة	التاأمليـــة،	اأو	يف	باب	التـــذوق	االنطباعي	

فيما	يتعلق	بق�سية	العالقة	بني	ال�سوت	واملعنى.

ومن	ثم	فقد	مت	درا�سة	كثري	من	الن�سو�س	التي	

تنتمي	اإىل	اأجنا�س	اأدبية	خمتلفة	؛	وذلك	من	خالل	

امل�سارين	االآتيني:

درا�سة	ال�سمـــات	ال�سوتيمية	من	جهة	طبيعتها	  -(
النطقية	والفيزيائية،	ونوعية	املقاطع	وطبيعتها	

الفيزيائيـــة،	وخارطة	اجلهـــر	والهم�س	وعالقة	

ذلك	بنوعية	الداللة	وامل�سامني.

)-	درا�سة	ال�سمـــات	فـــوق	الرتكيبيـــة	مثـــل	النـــر	
والنغمـــة	 	،length الـــ�سوت	 وطـــول	 	،stress
tone،	والتنغيـــم	intonation....	وتاأثريها	يف	
توكيد	الكالم	واالإيحاء	وك�سف	م�سارب	ال�سعور	

واالنفعاالت.

املفهوم الت�صوري للغة عند اأمل دنقل:

يقـــول	اأمل	دنقل	»ال�سعـــر	-يف	نهاية	االأمر-	فن	

لغـــوي	مـــن	حيـــث	اإن	اأداتـــه	االأ�سا�سية	هـــي	اللغة.	

وي�سبح	جزءًا	اأ�سا�سيًا	من	مهمة	ال�سعراء...	اإظهار	

انظر:	د.	قا�سم	الري�سم،	منهج	النقد	ال�سوتي	يف	حتليل	اخلطاب	ال�سعري.	 	)((
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قدرة	اللغة	على	التعبـــري،	وعلى	اإدراك	جمالياتها،	

 .
)((
وعالقاتهـــا	املو�سيقيـــة،	وعالقـــات	حروفهـــا«

	اأت�سور	اأنه	 وعلى	�سوء	هذا	القول/	املبداأ	املفهومياّ

مـــن	ال�سروري	قبل	اأن	نبـــداأ	البحث	يف	ا�ستك�ساف	

بع�س	جتليات	املمـــار�سة	ال�سعرية	لتفاعل	ال�سوت	

والداللـــة	يف	�سعر	اأمل	دنقـــل	اأن	نتوقف	عند	نقطة	

قلمـــا	التفتـــت	اإليها	-يف	حدود	علمـــي-	الدرا�ساُت	

ال�سابقـــة	؛	واأعني	بذلـــك:	املفهوَم	التـــ�سوري	للغة	

عنـــد	اأمل	نفـــ�سه.	واأعتقـــد	اأنه	ميكـــن	درا�سة	هذه	

امل�ساألة	عن	طريق	اإقامة	تكامل	بني	جانبني:

l	اجلانـــب	االأول:	هو	حديث	اأمل	دنقل	املبا�سر	عن	

اللغة	.

l	واجلانب	الثاين:	جمموعة	ال�سور	املجازية	التي	

	مـــن	خاللها	اأمل	�سعرًا	عن	احلرف	والكلمة	 عراّ

واحلديث.

اأمـــا	بخ�سو�س	اجلانب	االأول	فاإن	ثمة	عالمات	

دالـــة	ت�ستلفت	اإليها	النظر	يف	هذا	ال�سياق.	ومن	ذلك	

ربـــط	اأمل	بـــني	اكت�سافه	لل�سعر	واللغـــة،	ومن	ذلك	

االنعقاد	املبكر	لهذه	العالقـــة	احلميمية	التي	ترز	

-اأوال-	يف	ثنايـــا	عبارته	»وبطبيعـــة	ن�ساأتي	املنزلية	

،	والتي	ترز	-ثانيا-	من	
)((
كنت	متفوقـــًا	يف	اللغة«

اإجابته	عـــن	اإمـــكان	اإدراكه	لبعـــ�س	املكونات	التي	

كونتـــه	حني	يقـــول	»االأ�سل	هـــو	االإحـــ�سا�س	باللغة،	

،	ثـــم	ترز	
)((
االإحـــ�سا�س	باللغـــة	بـــ�سكل	جمـــايل«

	حيث	اإن	 -ثالثا-	من	حديثه	عن	اأثر	تكوينه	الَقَبلياّ

»اإحـــ�سا�س	هذه	القبائل	باللغة	العربية	هو	اإح�سا�س	

	د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س33 	)((
	حوار	معوليد	�سميط.	 	)((

د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س17 	)((

،	وحيث	»اإن	اللغة	التـــي	ي�ستعملها	�سعراء	
)((
رفيـــع«

.
)((
ال�سعيد	لغة	�سارمة	اأ�سبه	بال�سخر«

وميثل	حديث	اأمل	عـــن	الق�سيدة	جتليًا	كا�سفًا	

للتفاعـــل	العـــ�سوي	بـــني	اللغـــة	والعـــامل	يف	�سعره:	

»الق�سيدة	عندي	اأزمة	حقيقية	تتوتر	فيها	االأع�ساب 

.	و	»الق�سيدة	تولد	
)((
واملرئيات،	ومن	ثم	الكلمات«

،	و	»الق�سيـــدة	�سور	تنمو	
)((
بالـــ�سورة	والكلمات«

،	و	»الق�سيدة	حا�سر	متوتر،	ممتلئ،	
)((
وتت�سالب«

،	و	»ال�سعر	
)9(
ومتاألق،	يكاد	ينفجر	بالـــ�سورة	والعبق«

�سحر	يلم�س	الكلمات	فتمنحه	كل	�سوئها	و�سخونتها	

،	و	»الق�سيـــدة	ال�سعرية	ت�ستخدم	
)(0(
واإيحاءاتها«

.
)(((
اللغة	ا�ستخدامًا	يكاد	يكون	كهنوتيًا«

وقـــد	يبدو	من	مثل	هـــذه	العبـــارات	اأنها	تفتقد	

الفـــرادة	والتميـــز.	فلطاملا	تـــرددت	مماثالت	لها	

.	ومـــن	ثم	فاإنه	على	�سوء	
)(((
عنـــد	الرمزيني	مثاًل

ال�سيـــاق	الداليل	الكلي	ل�سعرية	اأمل	ال	بد	من	تاأويل	

هـــذه	العبارات	لتت�سق	وفل�سفته	اجلمالية	التي	ترى	

�سرورة	اأنـــه	»ال	ت�سبـــح	عالقة	االإنـــ�سان	باالأ�سياء	

التـــي	حولـــه	عالقـــة	نفعيـــة	فقـــط،	واإمنـــا	عالقة	

جمالية،	وليـــ�ست	عالقة	ا�ستهالكيـــة	واإمنا	عالقة	

.	وكذلك	فل�سفته	التي	ترى	اأن	»الروؤية	
)(((
تبادلية«

لالإنـــ�سان،	 اأفـــ�سل	 بواقـــع	 حتلـــم	 	... ال�سعريـــة	

	حوار	مع:	اأماين	ال�سيد. 	)((
املرجع	نف�سه. 	)((

د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س19 	)((
املرجع	نف�سه،	�س20 	)((
املرجع	نف�سه،	�س19 	)((
املرجع	نف�سه،	�س22 	)9(

)0)(	املرجع	نف�سه،	�س21
)))(	املرجع	نف�سه،	�س21

)))(	انظر:	عبد	الغفار	مكاوي،	ثورة	ال�سعر	احلديث،	�س87،	154،	224	،271.
)))(	د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س56
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وبعالقات	اأفـــ�سل	بني	النـــا�س،	وبعالقات	خمتلفة	

حتى	بني	االأ�سيـــاء	اأكر	�سموًا	واأكـــر	مثالية،	ال	بد	

اأن	توجد	عالقة	بني	االإن�سان	وال�سجرة	التي	يجل�س	

.
)((
حتتها...«

على	اأن	ما	يهمنا	يف	�سياقنا	احلايل	هو	اأن	نقف	

عنـــد	داللة	هـــذه	املحاولة	التـــي	اأ�سار	اإليها	اأمل	يف	

اأحد	حواراتـــه	مطِلقًا	عليها	ت�سمية	»امل�سروع«،	وهو	

يب�سطهـــا	على	النحو	االآتي:	»املـــ�سروع	بب�ساطة	هو	

اإرجاع	املفردة	العربيـــة	اإىل	اأ�سلها	الثنائي.	ت�سور	

عِلُن	
ُ
اأن	جتاربـــي	حققـــت	اكت�سافات	هائلة.	ويـــوم	اأ

عنهـــا	�سيتحرك	املـــاء	ال�ساكن.	ملـــاذا	ت�سيع	لغتنا	

العربية	اجلميلة	بدرا�سة	قواعد	االإمالء	وال�سرف	

والنحـــو	مـــن	زاويـــة	معقـــدة؟	اإن	اإرجـــاع	املفـــردة	

العربيـــة	اإىل	الثنائيـــة	�سيجعـــل	عوائـــل	املفـــردات	

تتقـــارب،	و�سوف	تعقد	العوائـــل	املتباعدة	ما	بينها	

عالقـــات	م�ساهـــرة.	وكذلـــك	�سوف	تتنافر	بع�س	

العوائـــل	املتقاربـــة	؛	اأي	اأن	ثـــورة	حقيقية	ميكن	اأن	

تبداأ	مبـــ�سروع	)ثنائية	املفـــردة(.	الكلمة	الثالثية	

اأ�سلهـــا	ثنائي،	وكذلك	الكلمـــة	الرباعية،	بل	وحتى	

اخلما�سيـــة	وال�سدا�سيـــة.	وكنـــُت	اأعـــرف	اأن	لغتنا	

لي�ست	يتيمة	؛	الأن	لها	اأبًا	�سرعيًا،	وعندها	�سقيقات	

ي�ساركنهـــا	القواعد	وال�سرف	واالأ�سوات	واملعاين.	

لقـــد	ا�ستعنُت	ب�سديـــق	يحمل	الدكتـــوراه	يف	اللغة	

العرية،	وبثاٍن	يف	اللغة	الفار�سية،	وبثالٍث	يف	اللغة	

احلب�سيـــة،	ثـــم	و�سعـــُت	جـــداول	�سممُتهـــا	لعوائل	

املفـــردات.	واأدركـــُت	اأخريًا	اأين	حمتـــاج	اإىل	جهد	

ا�ستثنائي	يف	)فقه	اللغة	املقارن(	و)فقه	املنطق(.	

وجل�سُت	يف	غرفتي	اأتابع	نتائج	جتاربي.	واأثبُت	هنا	

	حـــوار	مع:	د.	�سيـــد	البحراوي،	)الـــدم	اأو	يعود	كليب	حيـــًا(،	�س47	ون�سر	يف:  	)((
كتاب	يف	البحث	عن	لوؤلوؤة	امل�ستحيل	ـ	ل�سيد	بحراوي.

بـــاأن	م�سروعي	هـــو	�سورة	لتعلقـــي	بالعربية	وحبي	

لها.	واملـــ�سروع	ي�سري	بهمة	ولـــ�سُت	�ساكيًا	من	تعب	

اأو	عقوق.	و�سوف	اأطبع	نتائج	اأبحاثي	وتو�سالتي	يف	

.
)((
كتاب	م�ستقل	وقريبًا«

وعلى	الرغم	من	اأن	هذه	الفكرة	لي�ست	جديدة	

يف	الـــدرا�سات	الل�سانيـــة	العربية	حيـــث	نذكر	مثاًل	

حماولة	االأب	مرمرجي	الدومنيكي	الذي	اأ�سار	اإىل	

مـــا	يقرب	من	خمـــ�سني	عاملًا	غربيـــًا	�ُسغلوا	بق�سية	

االأ�سل	الثنائي	للغة	العربية،	اأقول:	على	الرغم	من	

ذلـــك	اإال	اأن	حديث	اأمل	عـــن	م�سروعه	هذا	يك�سف	

بو�سوح	عـــن	دالالت	عدة	لعل	اأهمهـــا	هذه	النظرة	

الع�سويـــة	للغـــة	التي	جتعلهـــا	كائنًا	حيـــًا	يت�ساهر	

ويتنافـــر،	ثـــم	هـــذه	العالقـــة	التاأمليـــة	احلميمـــة	

لكائنات	اللغة/	مفرداتها،	ثـــم	هذه	االإرادة	املاثلة	

يف	رغبة	التغيري	عند	اأمل	للخروج	من	دائرة	التلقي	

ال�سلبي	ملا	هو	م�ستقر	وقائم.	على	اأنه	مما	ي�ستلفت	

اإليـــه	النظر	يف	هـــذا	ال�سياق	اأن	النظريـــة	الثنائية	

تتكـــئ	يف	اأ�سا�سها	علـــى	ت�سور	ح�سي	لنـــ�ساأة	اللغة	

وطبيعـــة	داللتها	على	الوجـــود	؛	اأي	اأن	اللغة	م�ستقة	

مـــن	العـــامل:	مـــن	حمـــاكاة	االأ�سوات	اخلارجيـــة،	

اأو	االأ�سوات	الطبيعية.

وحـــني	ينتقل	البحـــث	اإىل	حماولـــة	ا�ستك�ساف	

دالالت	الـــ�سور	املجازية	التي	انبثت	يف	طوايا	�سعر	

اأمـــل	دنقل	للتعبري	عن	احلـــرف	والكلمة	واحلديث	

فاإنه	؛	اأي	البحث،	يحاول	بذلك	ا�ستك�ساف	اجلانب	

ال�سمني	اأو	امل�سمر	من	مفهوم	اللغة	عند	اأمل.	ويف	

هـــذا	ال�سياق	فاإننا	جنـــد	اأن	هذه	الـــ�سور	ال	تاأخذ	

بعدًا	اأحاديـــًا	؛	حيث	قد	يذهب	بها	ال�سياق	الن�سي	

د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س	85-	86 	)((
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اإىل	اآفـــاق	دالليـــة	اأخرى،	لكـــن	الذي	يبقـــى	دائمًا	

جامَعها	الداليل	هو	ذلك	االأ�سا�س	احل�سي	العميق	:	

فالكلمـــات	لهـــا	»عـــ�سري«،	وتكـــون	»بـــال	عينـــني«	

و»تختنـــق«،	و»تهدل«	و»حتيي«	وتكون	»مطفاأة«	ولها	

»لزوجـــة«	و»كثافة«	و»�سحب«،	وهي	»اأقداح	مك�سرة	

يكـــون	»�سيفـــًا«،	واحلـــرف	 احلـــوايف«.	واحلـــرف	

»كاأ�سيـــاخ	احلديـــد	توهجـــت	يف	النـــار«،	واحلديث	

»يغزله	مرح«	و»ير�سف	منه	الن�سيان«	...

وعلى	الرغم	من	�ساآلة	الرتداد	لل�سور	املرتبطة	

بـــدوال	اللغـــة	يف	�سعـــر	اأمـــل	اإال	اأن	هـــذا	التج�سيد	

	يف	�سيميائيته	 احل�سي	للـــ�سور	التي	اأوردناهـــا	دالاّ

علـــى	اإحـــ�سا�س	ال�ساعـــر	بحيويـــة	الوجـــود	اللغوي	

وفاعليته	يف	العـــامل.	واإذا	ما	ارتبط	هذا	امللمح	مع	

مالمح	الن�سيج	ال�سوتي	يف	املمار�سة	ال�سعرية	فاإنه	

يكت�سب	دعمًا	وا�سحًا	ملغزاه.

اإدراك القارئ لوق��ع الرمزية ال�صوتية 

يف �صعر اأمل:

ى	 	ثمة	عدد	من	النخبـــة	القارئة	ل�سعر	اأمل	َتَبدَّ

يف	قراءتها	وقـــٌع	وا�سٌح	ناجٌم	عن	االإدراك	احل�سي	

للت�سكيـــالت	ال�سوتيـــة	يف	�سعـــر	اأمـــل	دنقل.	جند	

ذلك	عندما	يـــ�سف	حممود	اأمني	العـــامل	-مثاًل-

�سور	اأمل	باأنها	»�سور	ح�سية	بارزة	ناتئة	يف	خ�سونة	

.	ويـــ�سري	جابر	ع�سفـــور	اإىل	»تقابالت	
)((
قا�سية«

القافيـــة	التي	ال	تخلو	من	التـــ�ساد،	القوايف	املغلقة	

والقـــوايف	املفتوحـــة،	خـــ�سو�سًا	يف	مـــدى	التقابل	

ال�سوتـــي	الـــذي	يعـــار�س	مـــا	بـــني	انفـــ�ساح	مدى	

.	وي�سف	غايل	
)((
ال�سوت	اأو	احتبا�سه	االإيقاعـــي«

	حممـــود	اأمـــني	العامل،	»�ساعر	على	خطوط	النار	الداخليـــة«	يف:	عبلة	الرويني:	 	)((
�سفر	اأمل.	�س10،	و�س149

د.	جابـــر	ع�سفـــور،	الوعـــي	باالنهيـــار	القومـــي.	تقـــدمي:	اأمـــل	دنقـــل	االأعمال	 	)((
الكاملة،	�س31.

 .
)((
�سكري	ق�سائد	اأمل	باأنهـــا	»مطرزة	بال�سوت«

	،
)((
ويتحدث	حلمي	�سامل	عـــن	قوايف	اأمل	»الناتئة«

.	ويتحدث	قا�سم	
)((
اأو	التي	هي	»كالنـــ�سل	املدبب«

 .
)((
حداد	عـــن	اأن	املفردة	لدى	اأمل	»تلمـــع	وتطلع«

ويقـــول	اأحمد	عبد	املعطى	حجازي	عن	�سعرية	اأمل	

»ال	اأحتدث	هنا	عن	واقعية،	لكن	اأحتدث	عن	عامل،	

اأو	روؤية	خا�سة	يبلغ	�سدقهـــا	الداخلي،	ومتا�سكها،	

درجـــة	االإيحاء	باأنها	تنقـــل	كل	�سيء	ال	يوجد	اإال	يف	

هذه	الروؤية،	بحيث	ي�سح	اأن	نعترها	اأ�ساًل	ال	نقاًل،	

واأن	نرى	العامل	من	خاللها	ولي�س	العك�س«.	ويو�سي	

حجـــازي	اأي�سًا	بـــاأن	علينـــا	يف	هـــذه	ال�سعرية	»اأن	

نتهياأ	الكت�ساف	عامل،	واأن	نقراأ	االإيقاعات،	ونعامل	

املفـــردات	معاملتنا	الأ�سماء	االأعـــالم	والذوات.	اإن	

فعل	القافية...	اأقـــوى	األف	مرة	من	فعل	اأي	حادثة	

واقعيـــة«.	ويبحث	�سالح	ف�سل	يف	�سعـــر	اأمل	دنقل	

عن	»اإحالة	الداللة	على	اجلانب	ال�سوتي	املو�سيقي	

عن	طريق	مـــا	ي�سمى	باالإيحاء	املنبثـــق	اأ�سا�سًا	من	

حتـــول	الـــ�سوت	اإىل	معنـــى،	في�سبح	وقـــع	الكلمة	

.	ويذهب	
)((
مو�سيقيـــًا	هو	مناط	اإيقاعها	الـــداليل«

لق�سائـــده	 اأمـــل	 اأن	ت�سميـــم	 اإىل	 �سو�سه	 فـــاروق	

»ت�سميم	يقوم	على	تـــوازي	اخلطوط	وامل�ساحات،	

.	واأخـــريًا	ن�سوق	من	
)((
وتقابـــل	اخليوط	واالألـــوان«

اأمثلـــة	وقع	الظاهـــرة	علـــى	م�ستوى	النـــ�س	املعني	

مـــا	يلمـــ�سه	اأحمد	درويـــ�س	يف	ق�سيـــدة	)اخليول(	

الأمـــل	دنقل	حيـــث	يـــرى	اأن	»اإيقاع	اخليـــل	وخببه«	

	غـــايل	�سكري،	»تعليقات	زرقاء	اليمامة	على	جبني	الع�سر«.	يف:	عبلة	الرويني،	 	)((
�س400.

	حلمـــي	�سامل	)اإعداد	وتقدمي(،	عم	�سباحًا	اأيهـــا	ال�سقر	املجنح:	ق�سائد	اإىل	 	)((
اأمل	دنقل،	�س10.

	املرجع	نف�سه،	�س27. 	)((
	قـــا�سم	حـــداد،	اأمـــل	دنقل:	»�سيـــف	يف	ال�سدر..	جـــدار	يف	الظهـــر«.	يف:	عبلة	 	)((

الرويني،	�س161
د.	�سالح	ف�سل،	»اإنتاج	الداللة	يف	�سعر	اأمل	دنقل.	يف:	عبلة	الرويني	،	�س56. 	)((

	فاروق	�سو�سه،	»�ساعر	القني	القومي«.	يف:	عبلة	الرويني،	�س191. 	)((
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يـــرتك	اأثـــره	يف	»مو�سيقـــى	الق�سيـــدة	التي	جاءت	

على	بحـــر	اخلبب	)املتـــدارك(	املعـــروف	بتالحق	

.
)((
االإيقاع	و�سرعته«

ولئـــن	كان	مثـــل	هـــذه	املقـــوالت	اأحـــد	الدوافع	

املحـــر�سة	الإنـــ�ساء	قراءتنـــا	هذه	فـــاإن	ثمـــة	اأي�سًا	

	�سكلـــت	اإ�ساءات	مهمة	ومرموقة	
)((
جهودًا	�سابقة

اأذكـــر	منها	-مثاًل-	ما	قدمتـــه	اعتدال	عثمان	عن	

البنيـــة	ال�سكليـــة	يف	�سعـــر	اأمل،	وبخـــا�سة	عن	دور	

.	وحديث	حـــ�سني	عيد	عن	
)((
»التكـــرار	املتناظـــر«

»ظاهـــرة	التكرار	يف	مفردات	بنـــاء	الق�سيدة	عند	

،	وحديث	�سريف	ةعثمان	عبا�س	عن	
)((
اأمـــل	دنقل«

»البنيـــة	ال�سكلية	يف	�سعر	اأمل	دنقـــل...	)و(	الدور	

الوظيفي	للمو�سيقى	وطريقته	يف	ت�سكيل	الق�سيدة	

عرو�سًيـــا	من	خـــالل	االأوزان	والقوايف	التي	وظفها	

دنقـــل	يف	ق�سائده.اإ�سافـــة	اإىلظاهـــرة	التدويـــر	

والتكرار	والـــدور	الذي	ت�سط	لعبه	هـــذه	الظواهر	

.
)((
املو�سيقية	يف	اأداء	املعنى«

بيد	اأن	اجلهد	االأو�سح	واالأمكن	يف	�سياقنا	هذا	

هـــو	جهد	�سيـــد	البحراوي	فيمـــا	يتعلـــق	بالعنا�سر	

،	ولناأخذ	علـــى	�سبيل	
)((
االإيقاعيـــة	يف	�سعـــر	اأمـــل

املثـــال	�سورة	عامـــة	مما	تـــو�سل	اإليه	هـــذا	الناقد	

احل�سيـــف	حيـــث	يقـــول:	»لقـــد	اعتمد	اأمـــل	دنقل	

بالفعـــل	على	جمموعة	من	العنا�سر	االإيقاعية	التي	

	د.	اأحمد	دروي�س،	يف	النقد	التحليلي	للق�سيدة	املعا�سرة،	�س38. 	)((
املـــ�ساوي	 الـــ�سالم	 باأمـــل	دنقل،اإعـــداد:	عبـــد	 	انظـــر:	بيبلوغرافيـــا	خـــا�سة	 	)((
http://www.jehat.com/ar/amal/page-9.htm )املغرب(	على:		

	للدكتـــورة	اعتدال	عثمـــان،	ال�سعر	واملوت	يف	زمن	اال�ستـــالب،	قراءة	يف	اأوراق	 	)((
الغرفة	رقم	8	لل�ساعر	اأمل	دنقل/	يف:	عبلة	الرويني،	445	وما	بعدها.

	جملة	اإبداع-	العدد6-	يونيو	1985 	)((
	�سريفة	عثمان	عبا�س	)2009(:	اأدوات	البناء	الفني	يف	�سعر	اأمل	دنقل،	�س47  	)((

khartoumspace.uofk.edu:8080	:على	بعدها.	وما
للدكتـــور	�سيد	البحراوي،	)يف	البحـــث	عن	لوؤلوؤة	امل�ستحيـــل(	ـ	�سل�سلة	»الكتاب	 	)((

اجلديد«	ـ	

جعلت	�سعـــره	اأعلى	�سوتـــًا	من	جيل	الـــرواد	وجيل	

املعا�سريـــن	له«.	ويـــورد	البحراوي	هـــذه	العنا�سر	

:
)((
على	النحو	االآتي

ال�سافيـــة	 االأوزان	 مـــن	 جمموعـــة	 »اختيـــار	 	-(
والب�سيطـــة	التـــي	تخلـــق	اإيقاعـــًا	وا�سحًا	غري	

ملتبـــ�س«.	ويـــ�سري	الناقـــد	هنـــا	اإىل	�سيطـــرة	

تفعيـــالت	البحـــور	التالية	بالرتتيـــب	)الرجز	

واملتدارك	والرمل	واملتقارب	والكامل	والوافر(	

على	�سعر	اأمل.

)-	»االعتمـــاد	علـــى	القافيـــة	اأكـــر	مـــن	غريه	من	
ال�سعراء،حيـــث	ال	تخلو	ق�سيـــدة	من	جمموعٍة	

من	عناقيـــد	القـــوايف	املتداخلـــة،	والتي	يغلب	

عليهـــا	دائمـــًا	عنقوٌد	كبـــري	يكاد	يكـــون	قافية	

الق�سيدة	االأ�سا�سية«.	

)-	االهتمـــام	مبـــو�سع	القافيـــة،	اأو	بنهاية	ال�سطر	
ال�سعـــري	؛	حيـــث	»�َسَغـــَل	هذا	املوقـــع	يف	كثري	

من	االأحيان	بـــاأ�سوات	جمهورة	قوية	االإ�سماع.	

نان	ما	 كذلـــك	�سغلـــه	ب�ساكنـــني	متتابعـــني	يكواّ

ي�سمـــى	باملقطع	زائد	الطول	)	CVCC(	الذي	

يقع	عليه	النر	بال�سرورة«.	

)-	»اإن	ن�سبـــة	االأ�سوات	املجهـــورة	عاليـــِة	االإ�سماع	
يف	ق�سائده	ب�سفة	عامة،	وخا�سة	قبل	مرحلة	

الديوان	االأخري	)اأوراق	الغرفة	رقم	»8«(	كانت	

اأعلى	من	ن�سبة	هذه	االأ�سوات	يف	اللغة	العادية.	

وهذه	االأ�سوات	معروفة	بقوة	اإ�سماعها«.

ويخل�س	�سيد	البحراوي	اإىل	اأن	اأمل	ا�ستفاد	يف	

هذه	العنـــا�سر	من	الرتاث	ال�سعري	العربي	ليحقق	

	د.	�سيد	البحراوي،	احلداثة	العربية	يف	�سعر	اأمل	دنقل.	 	)((
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هذا	»ال�سوَت	العايل	الذي	كان	يق�سد	اإليه	حتقيقًا	

لوظيفة	جـــذب	انتباه	املتلقـــي	واأ�سره.	وخا�سة	اإذا	

كانـــت	الق�سيدة	اإن�ساديـــة	متعلقة	مبوقـــِف	اإلقاء،	

اأو	بق�سية	�سيا�سية«.

وعلـــى	الرغم	من	هـــذه	التدقيقـــات	البادية	يف	

قـــراءة	�سيد	البحراوي	العلميـــة	فاإن	االختالف	مع	

قراءته	قائم	يف	هذا	الطابع	التعميمي	الذي	اختزل	

وظائـــف	العنـــا�سر	التـــي	ر�سدها	يف	اأنهـــا	جاءت	

»حتقيقًا	لوظيفة	جذب	انتباه	املتلقي	واأ�سره«.

من��اذج مل���صارات �صعري��ة ال�صتقاق عند 

اأمل دنقل:

مالمـــح	التعالـــق	يف	�سعـــر	اأمـــل	بـــني	)الن�سيج	

ال�سوتي	واالإيقاعي(	و)االأبعاد	الداللية	االإدراكية(	

ميكن	ر�سدها	من	خالل	جملة	من	الظواهر	منها:	

) اأ ( ظاهرة التمثيل ال�سوتي للتقابل الدليل:

:
)((
لناأخذ	مثاًل	هذا	الن�س

	الَيمـــنَي	لفي	اخُل�سِر. دَت	وحـــَدَك	بالُي�سِر.	اإنَّ َتَفرَّ

اأما	الي�ساُر	ففي	الُعـــ�سِر..	اإال	الذين	مُيا�سون

اإال	الذين	يعي�سوَن	َيح�ُسوَن	بال�سحِف	امل�سرتاِة

واإال َيـــ�سوَن.	 الذيـــن	 اإال	 َفَيعـــ�ُسون.	 العيـــوَن	

كوت! وَن	ياقـــاِت	ُقم�ساِنهم	ِبِرَباِط	ال�سُّ الذين	ُيَو�سُّ

حيث	ا�ستثمار	هذا	التقابل	بني	/�س/	و/�س/	

حتى	لنكاد	نتحدث	عـــن	عاملني:	عامل	ال�سني	

وعامل	الـــ�سني.	العـــامل	االأول	عـــامل	ال�سراع	

ما	بني	ماِلِك	)الي�سر(،	واملاأزوم	بـ)اخل�سر(،	

واملـــاأزوم	بـ)العـــ�سر(،	والعـــامل	الثاين	عامل	

اأمل	دنقل،	االأعمال	الكاملة،	ق�سيدة	)�سالة(،	�س311.  	)((

الو�سايـــة	واحل�سو	والو�سي.	العامل	االأول	يدور	

حـــول	مركز	الـــ�سوت	ال�سفـــريي	/�س/	ذي	

القـــوة	االإ�سماعية	؛	يف	رمزية	�سوتية	ل�سراع	

االأ�سوات	ال�سيا�سية	ود�سائ�سها	وو�سو�سواتها	

وو�ساو�سها.	والعـــامل	الثاين	يدور	حول	مركز	

�سوت	التفـــ�سي	/�س/	برمزيته	على	االنت�سار	

واالتـــ�ساع،	اأو	على	»التفـــ�سي	بغري	نظام«	كما	

.	يف	العـــامل	االأول	يـــوؤازر	
)((
يقـــول	العاليلـــي

الرمزيـــة	ال�سوتية	ال�سينيـــة	متثيل	الرتكيب	

النحوي	لثبات	االأو�ساع	ال�سيا�سية:	)تفردت	

وحـــدك	بالي�سر.	اإن	اليمني	لفـــي	اخل�سر.	اإن	

الي�سار	لفي	العـــ�سر(،	وهو	ما	يج�سده	�سوتيًا	

علـــى	/�س/،	 الثـــالث	 الـــدوال	 الوقـــوف	يف	

ومـــا	يجـــ�سده	الت�سريـــح	التـــايل	يف	النـــ�س	

)يتبـــدل	ر�سم	وا�سمك،	لكـــن	جوهرك	الفرد	

ال	يتحول(.	ويف	العامل	الثاين	ت�ستغل	الرمزية	

ال�سوتيـــة	علـــى	التكثيـــف	ال�سوتيمـــي	مـــن	

خالل	التكثيـــف	التكراري	لل�سرفيم	النحوي	

اجلمعي	)ـــــون(:	)مُيا�سون	يعي�سوَن	َيح�ُسوَن	

وَن(،	ومن	خالل	الداللة	 َيع�ُسون.	َي�سوَن.	ُيَو�سُّ

اال�ستمرارية	يف	الفعـــل	امل�ساعد	)يعي�سون(،	

والداللـــة	الزمنية	احل�سوريـــة	يف	كل	االأفعال	

ال�سينية	ال�ستة.	

)ب( ظاهرة التحول ال�سوتي الداّل: 

:
)((
ومثال	ذلك	قوله

ُت ْ ْرُت،	حتى	َتَعرَّ ْرُت،	حتى	َتَع�سَّ اأي�ِسْر،	َتَي�سَّ

	عبـــد	اهلل	العاليلـــي،	مقدمـــة	لدر�س	لغة	العـــرب	وكيف	نـــ�سع	املعجم	اجلديد،	 	)((
�س154.

اأمـــل	دنقـــل،	االأعمـــال	الكاملة.	من	ق�سيـــدة	)اإىل	حممود	حـــ�سن	اإ�سماعيل	يف	 	)((
ذكراه(،	�س472.
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اأمين،	تيمنُت،	حتى	تيممُت،	حتى	تيتمُت

اأين	املفر؟	واأين	املقر؟

فـ/�س/	يف	[اأي�سر[	جت�سد	بدَء	املقطع	الطويل	

املغلق	[�سِ		ْر[،	وحني	تتمدد	يف	الكلمة	التالية	

رت[	تن�سطر	اإىل	/�ْس/	يف	[ي	َ	�ْس[	نهاية	 [تي�سَّ

مقطع	طويل	مغلق،	ثم	/�َس/	يف	[�س	َ	ْر[	بداية	

مقطـــع	طويل	مغلـــق،	وهذا	االن�سطـــار	نف�سه	

رت[،	ويحدث	يف	 يحـــدث	لهـــا	يف	كلمة	[تعـــ�سَّ

ت[.  	بدياًل	لها	/ث/	يف	[تعرَّ ال�سوت	احلالاّ

	هنا	اأن	ت�سل	 	الدالاّ ويكون	من	الوقع	ال�سوتياّ

	؛	 /�س/	ال�سوُت	املهمـــو�ُس	الرخُو	ال�سفرييُّ

اأي	الذي	له	قوة	اإ�سماع،	اإىل	�سوِت	/ث/	؛	اأي	

اإىل	�سوٍت	مهمو�ٍس	ِرخٍو	يجرى	معه	ال�سوت،	

�س	 �سعيـــِف	قـــوة	االإ�سمـــاع،	وهـــو	�سوٌت	تعراّ

لتقلبـــات	كثـــرية	انتهكت	هويَتـــه	ال�سوتيَة	يف	

املـــ�سارات	اللهجية	العربيـــة.	وباالإ�سافة	اإىل	

الفـــرق	يف	قـــوة	االإ�سمـــاع	هناك	الفـــرق	بني	

ال�سني	والثاء	من	جهة	اأن	الل�سان	يكون	داخل	

الفم	عند	نطق	ال�سني،	وخارج	الفم	عند	نطق	

الثاء،	وكاأن	النطق	بـــــ	/ث/	ي�سبه	ما	يحدث	

يف	حالة	بروز	الل�سان	يف	اللهاث!

)جـ( جدلية الإطالق والقيد يف القوايف: 

:
)((
ولناأخذ	هذا	املثال

).	قلت	لها	يف	اللاّيلة	املاطرة
).	البحر	عنكبوت

).	واأنت	-يف	�سراكه-	فرا�سٌة	متوت
ة	النافره ).	وانتف�ست	كالقطاّ

).	وانت�سبت	يف	خفقان	الريح	واالأمواج

اأمل	دنقل،	االأعمال	الكاملة،	من	ق�سيدة	)مزامري(،	�س350-	351. 	)((

).	)ثديان	من	زجاج
).	وج�سد	من	عاج(

).	وانفلتـــت	مبحرة	يف	رحلـــة	املجهول،	فوق	
بد	املهتاج الزاّ

ت	! 9.	ناديت..	ما	رداّ
ت	! 0).	�سرخت..	ما	ارتداّ

	�سوتي	يتال�سى..	يف	تال�سيها.. )).	وظلاّ
)).	وراء	املوجة	الكا�سرة

وميكن	كتابة	هذا	الن�س	كما	ياأتي:

).	قلت	لها	يف	اللاّيلة	املاطرة

).	البحر	عنكبوت

).	و	اأنت	-يف	�سراكه-	فرا�سٌة	متوت

ة	النافره ).	وانتف�ست	كالقطاّ
وانت�سبت	يف	خفقان	الريح	واالأمواج  .(

).	)ثديان	من	زجاج

).	وج�سد	من	عاج(

).	وانفلتت	مبحرة	يف	رحلة	املجهول،	
بد	املهتاج فوق	الزاّ

ت	! 9.	ناديت..	ما	رداّ

ت	! 0).	�سرخت..	ما	ارتداّ
	�سوتي	يتال�سى..	يف	 )).	وظلاّ

تال�سيها..

)).	وراء	املوجة	الكا�سرة

ففـــي	هـــذا	النـــ�س	نالحـــظ	اأن	توزيـــع	القافية	

	 ي�ستلفـــت	برمزيته	النظـــر	اإليه	بقـــوة.	فالروياّ

يتوحـــد	يف	القافية	يف	االأ�سطـــر	الثالثة	)1،	4،	

	مغايـــر	يف	قافيـــة	اأخرى	يف	 12(.	ويتوحـــد	رويٌّ

	ثالث	مغاير	 ال�سطريـــن	)2،	3(.	ويتوحـــد	رويٌّ
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	رابع	 يف	االأ�سطـــر	)5،	6،	7،	8(.	ويتوحـــد	رويٌّ

مغايـــر	يف	ال�سطريـــن	)9،	10(.	ويبقى	ال�سطر	

الوحيد	رقم	)11(	ال	يتوحد	مع	اأي	�سطر	اآخر.	

ومعنى	ذلك	اأن	ن�سق	القافية	مي�سي	هكذا:

((((((((9(0((

ة
َر
	ـ
ـا
ـــ
	

ْت
و
ـ

ْت
و
ـ

ة
َر
.ـ
.
ـا
ـــ
ـــ
ـ

ج
ا

ج
ا

ج
ا

ج
ا

ْت
َد

ْت
َد

ة
َر
ـــ
	ـ
ـا
ــ

ة
ر
ط
ملا
ا

ت
و
ب
ك
ن
ع

ت
و
مت

ة
ر
ف
نا
ال

ج
وا
م
اأ

ج
جا
ز

ج
عا

ج
تا
ه
م

ت
د
ر

ت
د
رت
ا

ة
ر
�س
كا
ال

وهـــذا	الن�سق	يوؤدي	اإىل	جملة	من	امللحوظات	

منها:

l اإن	نـــ�سق	القافية	هذا	يجعـــل	الن�س	دائريًا	

حيث	تعـــود	القافية	يف	ال�سطـــر	االأخري	اإىل	

القافيـــة	يف	ال�سطـــر	االأول.	وكاأن	القافيـــة	

تـــر�سخ	داللة	العود	التكراري،	وهي	تكرارية	

تتجـــ�سد	�سوتيـــًا	يف	اخلا�سيـــة	التكراريـــة	

لــــ/ر/،	ويف	تكـــرار	املقطع	القـــ�سري	املغلق	

 .]CVCْرَه]

l اإن	التكرارية	تتج�سد	اأي�سًا	يف	تكرار	القافية	

	)10 	،9( ال�سطريـــن	 يف	 [ْت[	 الب�سريـــة	

وال�سطرين	)2،3(.	

	الــــ/ج/	يف	االأ�سطر	)8-5(	-	وهو	 l اإن	روياّ

	)CVVC(املغلق	الطويل	املقطع	يف	املت�سمن

الواقـــع	عليه	النر	-	ي�ستحـــوذ	على	الن�سبة	

االأعلـــى	من	بني	اأ�سوات	الـــروي	يف	الن�س،	

وهذا	اجلـــزء	من	الن�س	له	بنيتـــه	الداللية	

اخلا�سة	؛	حيـــث	يج�سد	اندمـــاج	املخاَطبة	

يف	عـــامل	البحـــر	الذي	حذرْتهـــا	منه	الذاُت	

املتكلمـــُة	يف	بـــدء	الن�س.	وكمـــا	نعرف	فاإن	

عليهـــا	 اأطلـــق	 التـــي	 االأ�سوات	 مـــن	 /ج/	

هـــم	)االأ�سوات	املزجيـــة	اأو	املزدوجـــة	 بع�سُ

املركبـــة(.	ولقد	عـــده	الرتاثيـــون	القدامى	

�سوتًا	�سديدًا	انفجاريًا	حيث	ينحب�س	الهواء	

عنـــد	النطق	بـــه	ثم	يعقبـــه	انفجـــار	بطيء	

يتلـــوه	مبـــا�سرة	احتـــكاك	م�سمـــوع.	فنحن	

اإذن	اإزاء	مـــو�سع	ن�سي	ينتهي	فيه	كل	�سطر	

باحتبـــا�س	النف�س	مع	تلـــك	اجليم	املعط�سة	

التي	ينغلق	املقطع	عندهـــا.	وكاأن	التج�سيد	

ال�سوتي	هنا	يـــردد	داللة	اأزمة	االندماج	يف	

ب	غوايته	كعنكبوت	 هذا	البحر	الذي	ينـــ�سِ

عة	بتلك	املادة	 تن�سب	�سبكـــَة	خيوطها	امل�سبَّ

اللزجـــة	ال�سمغيـــة	التـــي	تقوم	بتكبيـــل	اأية	

حـــ�سرة	مبجرد	مرورها	عليهـــا	اأو	االقرتاب	

منها،	اإىل	اأن	يتم	افرتا�سها.

اإن	ال�سطـــر	الوحيد	رقم	)11(	بقي	منفردًا	

دون	التوحد	قافويًا	مع	اأي	�سطر	اآخر!	وهذا	

الغياب	ال�سوتي	لـــه	ح�سوره	الداليل!	فهذا	

	�سوتـــي	يتال�سى...	يف	 ال�سطـــر	يقول	)وظلاّ

تال�سيهـــا(.	لقـــد	نادت	الـــذات	و�سرخْت..	

،	اأو	ارتـــداد	�سدى!	اإننا	 ولكـــن	لي�س	ثمـــة	ردٌّ

تـــال�سي	 الـــ�سوت	مـــع	 تـــال�سي	 اإزاء	 اإذن،	

املخاطبة	جراء	اندفاعها	اإىل	عامل	البحر.	

اإن	فعـــل	)القول(	الذي	بداأ	به	الن�س	انداح	

يف	)التال�سي(	يف	اآخر	الن�س،	لتكون	موجُة	

البحر	بحـــق	)املوجَة	الـــكا�سرة(!	الكا�سرة	

الأي	تنويعة	قافوية	جديدة!
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نتائج:

اإن	تتبع	ظواهر	ا�ستقاقيـــات	الرمزية	ال�سوتية	

يف	�سعـــر	اأمل	دنقل	ميكـــن	اأن	تقـــود	اإىل	جملة	من	

النتائج	منها:

اأوًل:	ال	متثـــل	�سعرية	اال�ستقـــاق	عند	اأمل	دنقل	

نوعـــًا	من	ا�ستعادة	ميتافيزيقـــا	النزعة	اال�ستقاقية	

يف	الـــرتاث	العربـــي	القـــدمي:	فهنـــاك	كانـــت	هذه	

النزعة	تـــ�سدر	عن	ميتافيزيقـــا	رد	الوجود	املتكر	

اإىل	الواحـــد	؛	رد	الفروع	اإىل	االأ�سل.	اإنها	ا�ستقاقية	

متجـــذرة	يف	اأ�سطـــورة	العود	االأبـــدي.	اأما	عند	اأمل	

دنقـــل	فـــاإن	�سعريتـــه	اال�ستقاقية	تنتمـــي	اإىل	غاية	

حتري	الذاكرة	اللغوية	بعودتها	اإىل	خيولها	االأوىل	؛	

اإىل	حريتها	الطبيعية.	ومن	ثم	ف�سعريته	اال�ستقاقية	

هـــي	اأحد	اأركان	روؤيته	للعامل	الذي	يحلم	به،	والذي	

يولد	من	»حاء،	باء«	و	»حاء،	راء،	ياء،	هاء«.

ثانيـــاً:	اإن	�سعريـــة	اال�ستقـــاق	عنـــد	اأمـــل	دنقل	

لي�ست	ممار�سة	من	اأجل	ذاتها	ال�سكلية.	وهنا	ياأتي	

اختالفـــه	عن	ال�سعـــراء	الذين	قادهـــم	اجتهادهم	

-كما	يقـــول-	اإىل	تقدي�س	الـــ�سكل	فقعدوا	يزوقون	

ويطـــرزون	ويلعبـــون	بالكلمـــات	والبالغـــات.	وهنا	

ن�ستطيـــع	اأن	نفهـــم	قـــول	اأمل	دنقـــل:	»اإننـــي	ل�سُت	

�ساعـــرًا	انطباعيًا	؛	اأي	ل�ست	�ساعـــرًا	تنعك�س	عليه	

الطبيعـــة	واالأ�سيـــاء،	بـــل	العك�س	فاأنـــا	اأعك�س	ذات	

	االأ�سياء«.	 ال�ساعر	على	االأ�سياء،	واأحـــاول	اأن	اأغرياّ

ف�سعرية	اال�ستقاق	عنده	اأحد	مالمح	مترده	وحلمه	

بالتغيـــري:	فالق�سية	-كمـــا	يقول-	»ليـــ�ست	ق�سية	

اللغـــة،	واإمنا	ق�سية	ما	حتمله	هـــذه	اللغة:	ال�سحنة	

التـــي	تريـــد	اأن	تو�سلهـــا	اإىل	[النـــا�س[«.	ويف	هذا	
ال�سيـــاق	ميكن	ملزيد	مـــن	التو�سيـــح	اأن	نتكئ	على	

	التـــي	ي�سف	فيها	التقنية	
)((
مقولـــة	جابر	ع�سفور

ال�سعريـــة	املهيمنة	يف	�سعر	اأمل	باأنها	»تقنية	التقاء	

بـــني	خ�سو�سيـــة	العـــامل	االأدبـــي	وجمعيـــة	العامل	

اجلماهريي:	اال�ستغراق	يف	التقنية،	والعفوية	التي	

تخفي	هذه	التقنية«.

ثالثًا:	اإن	�سعريـــة	اال�ستقاق	عند	اأمل	تقوم	على	

ال�سراع	واإ�ساعة	التوتر	من	خالل	اإقامتها	امل�ستمرة	

الأنـــ�ساق	التقابـــل	�سواء	بـــني	التقـــارب	ال�سوتيمي	

والتباعـــد	الـــداليل	)ال�سوت/	ال�سمـــت(،	اأم	بني	

اخل�سي�سة	ال�سوتية	ومقابلها،	اأم	بني	اخل�سائ�س	

ال�سفاهيـــة	)الـــو�سوح	االإ�سماعـــي(	واخل�سائ�س	

الكتابيـــة	)االمتـــداد	الرتكيبـــي(،	اأم	بـــني	الكثافة	

ومغـــزى	 الرتكيبيـــة....	 والب�ساطـــة	 االإيقاعيـــة	

ذلـــك	اأنها	روؤيـــة	لتوتر	العـــامل	وحراكـــه	الوجودي	

واالجتماعـــي.	اإننا	اإزاء	ا�ستقـــاق	من	عامل	ال�سقاق	

وال�سراع	واحلركة.	وهـــذه	النتيجة	توؤكد	ما	انتهى	

اإليـــه	جابر	ع�سفور	حـــني	قال	»توؤكـــد	التعار�سات	

والتوازيـــات	والتقابـــالت	التي	ينطـــوي	عليها	�سعر	

اأمـــل	دنقـــل	االأدوار	التـــي	يلعبها	مبـــداأ	الثنائية	يف	

هذا	ال�سعر	بو�سفـــه	العن�سر	التكويني	احلا�سم...	

ابتداء	من	امل�ستوى	االأ�سمل	لروؤية	العامل...	وانتهاء	

ب	م�ستويـات	التقنية	يف	اأ�سغر	مكوناتها	التي	ت�سل	

االإيقاع	بالداللة	والقوايف	بثنائيات	املعاين	املزدوجة	

.
)((
اأو	توازيات	الرتاكيب	املتقابلة«

ث	اأمل	عن	»توتر	ال�سعر«!! وكثريًا	ما	حتدَّ

	جابر	ع�سفور،	»اأمل	دنقل..	ال�ساعر	القومي«.	يف:	عبلة	الرويني،	�س282 	)((
د.	جابر	ع�سفور،	الوعي	باالنهيار	القومي.	تقدمي:	اأمل	دنقل:	االأعمال	الكاملة.	 	)((

�س17.



31
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

بيبليوغرافيا
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•حـــ�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عـــن	التجربة	واملوقف،	اإفريقيا	 	
ال�سرق،	الدار	البي�ساء،	))9)م.
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